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 1. 

на Република Македонија� за 2004 година, бр. 0202-
3969 од 8.12.2003 година, донесена од Управниот од-
бор на Јавното претпријатие Службен весник на Репуб-
лика Македонија, ц.о. - Скопје, на седницата одржана 
на 8.12.2003 година. 

Врз основа на договорите, односно спогодбите за 
слободна трговија кои Република Македонија ги склучи-
ла со одделни земји, Времената спогодба за трговија и 
трговски прашања меѓу Република Македонија и Европ-
ските заедници, Протоколот за пристапување на Репуб-
лика Македонија во Светската трговска организација и 
член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12.01.2004 година, донесе 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
        Бр. 23-5656/1                    Претседател на Владата  12 јануари 2004 година          на Република Македонија, О Д Л У К А       Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-

ЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ПРИ 
РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИТЕ ВО РАМКИТЕ НА  

___________ 
3. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12.01.2004 година, донесе 

ЦАРИНСКИТЕ КВОТИ  
Член 1 

Во Одлуката за начинот и постапката при распре-
делба на стоките во рамките на царинските квоти 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 29/03 
и 59/03), во членот 20, по став 1 се додаваат два нови 
става 2 и 3 кои гласат: 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2004 ГОДИНА  

�Доколку понудувачите на кои им е распределен 
дел на утврдената царинска квота не постапат согласно 
одредбата од став 1 на овој член, делот на квотата кој 
им е распределен се распределува на наредно рангира-
ните понудувачи за што Министерството за економија 
врши објава на огласната табла. 

 
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Одлуката за утврдување на цената на годишната 
претплата на Регистарот на прописи на Република Маке-
донија за 2004 година бр. 0202-3971 од 8.12.2003 година, 
донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие 
Службен весник на Република Македонија, ц.о. - Скопје, 
на седницата одржана на 8.12.2003 година. 

Наредно рангираните понудувачи на кои согласно став 
2 на овој член им е распределен дел од царинската квота, се 
должни во рок од 10 дена од денот на објавата, да достават 
доказ за уплата на понудениот износ на наддавањето на 
сме ка на Буџетот на Република Македонија�. т 

Член 2 2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. 

Во членот 22, став 1 по зборот �Доколку� зборовите 
�некои од понудувачите во наддавањето не постапат 
согласно одредбата од членот 20 од оваа одлука или 
доколку� се бришат. 

а
 

        Бр. 23-5657/1                     Претседател на Владата 
12 јануари 2004 година          на Република Македонија, С тавот 3 се брише. 

      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. Член 3 
___________ Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

4. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96), Владата на Република Македо-
ниј , на седницата одржана на 12.01.2004 година, донесе 

 
          Бр. 23-54/1            Претседател на Владата 
12 јануари 2004 година     на Република Македонија, 

а
       Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.  

___________ О Д Л У К А 2. ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ 
ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО �СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА ИКА МАКЕДОНИЈА� ЗА 2004 ГОДИНА 

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за 
јавните претпријатија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 38/96), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12.01.2004 година, донесе 

  РЕПУБЛ О Д Л У К А 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за утврдување на цената за објавува-
ње на огласи, акти и неважечки документи во службе-
ното гласило �Службен весник на Република Македо-
нија� за 2004 година, бр. 0202-3972 од 8.12.2003 годи-
на, донесена од Управниот одбор на Јавното претприја-
тие Службен весник на Република Македонија, ц.о. - 
Скопје, на седницата одржана на 8.12.2003 година. 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО �СЛУЖ-
БЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА�   

ЗА  2004 ГОДИНА  
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлуката за утврдување на цената на годишна-
та претплата на службеното гласило �Службен весник  
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
        Бр. 23-5658/1                    Претседател на Владата 
12 јануари 2004 година          на Република Македонија, 

      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

5. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 22 декември 2003 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА 
КУЛТУРАТА �КОЧО РАЦИН�-КИЧЕВО  

1. Радован Милососки се разрешува од должноста 
вршител на должноста директор на Домот на културата 
�Кочо Рацин�-Кичево. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

    Бр. 17-16/2                     Претседател на Владата      
22 декември 2003 година      на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
6. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
31/98 и 49/03), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 22 декември 2003 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА �КОЧО  

РАЦИН�-КИЧЕВО  
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата �Кочо Рацин�-Кичево, се именува Љупчо 
Ристески, одд. наставник, технички раководител на 
Секторот за реализација во Домот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

   Бр. 17-5756/1       Претседател на Владата      
22 декември 2003 година       на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
7. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/00 и 12/03), а во врска со 
одредбите на Националната стратегија за изедначување 
на правата на лицата со хендикеп во Република Маке-
донија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 101/2002), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29 декември 2003, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
НАЦИОНАЛНОТО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА 
ЕДНАКВИ ПРАВА НА ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1. Владимир Стојановски се разрешува од должно-

ста член на Националното координативно тело за една-
кви права на лицата со хендикеп во Република Македо-
нија, а за член на ова национално координативно тело 
се именува Снежана Матовска, претставник од Репуб-
личкиот центар за помош на лица со ментален хенди-
кеп-Порака-Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

    Бр. 17-5498/2                   Претседател на Владата      
29 декември 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

8. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 29 декември 2003 година, 
донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЈВП �ВОДОСТОПАНСТВО  

НА МАКЕДОНИЈА�-СКОПЈЕ 
 
1. Оливера Брзилова се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на ЈВП �Водостопанство на 
Македонија�-Скопје, на нејзино барање. 

2. За член на Управниот одбор на ЈВП �Водосто-
панство на Македонија�-Скопје, се именува Линдита 
Шакири-Атанасова, дипл. инж. технолог. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 17-5627/2                    Претседател на Владата      

29 декември 2003 година       на Република Македонија, 
            Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
9. 
Врз основа на член 26 од Законот за попис на населе-

нието, домаќинствата и становите во Република Македо-
нија, 2002 година (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 16/2001, 37/2001, 70/2001 и 43/2003), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 29 
декември 2003 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА ДРЖАВНАТА ПОПИСНА КОМИСИЈА 

 
1. Зоран Крстевски се разрешува од должноста претсе-

дател на Државната пописна комисија, на негово барање.  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
Бр. 17-5793/2                     Претседател на Владата      

29 декември 2003 година       на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
10. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основање 

Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 6/98), член 92 
од Законот за радиодифузна дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 20/97) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 29 
декември 2003 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - ЦЕНТАР ЗА РАДИО И 
НОВИНСКО ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ - СТРУМИЦА  

 
1. За вршител на должноста директор на Јавното ра-

диодифузно претпријатие на локално ниво - Центар за 
радио и новинско издавачка дејност - Струмица, се име-
нува Славчо Чукарски, новинар во Центарот.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-5852/1                     Претседател на Владата      

29 декември 2003 година       на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 
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11. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29 декември 2003 
година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО  

РАБОТЕЊЕ �АГРО БЕРЗА� - СКОПЈЕ - 
1. За директор на Јавното претпријатие за берзанско 

работење �Агро-Берза� - Скопје се именува Николче Ба-
бовски, доктор по ветеринарна медицина,  професор во 
ДСЗУ �Кузман Шапкарев� - Битола.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 17-5858/1       Претседател на Владата      

29 декември 2003 година       на Република Македонија, 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
12. 
Врз основа на член 7 став 3 од Законот за утврдува-

ње и наплата на јавните приходи (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 13/2001, 61/2002, 24/2003 и 
77/2003), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 29 декември 2003 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА 
ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ   

1. Се разрешува Стојко Пауновски од должноста за-
меник на директорот на Управата за јавни приходи, ор-
ган во состав на Министерството за финансии.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
Бр. 17-5859/1                     Претседател на Владата      

29 декември 2003 година       на Република Македонија, 
          Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
13. 
Врз основа  на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29 декември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИ-
КА А ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ТЕТОВО  МАКЕДОНИЈ 

1. Јованка Ѓорѓеска се разрешува од функцијата за-
меник на јавниот правобранител на Република Македо-
нија за подрачјето на Тетово, поради истек на времето 
за кое е именувана. 

2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
         Бр. 17-5872/1                  Претседател на Владата 
29 декември  2003 година     на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
__________ 

14. 
Врз основа  на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29 декември 2003 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИ-
КА  ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ  МАКЕДОНИЈА 

1. Оливера Китанова се разрешува од функцијата 
заменик на јавниот правобранител на Република Маке-
донија за подрачјето на Скопје, поради истек на време-
то за кое е именувана. 

2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
         Бр. 17-5873/1                  Претседател на Владата 
29 декември  2003 година     на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

15. 
Врз основа  на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29 декември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИ-
КА  ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ  МАКЕДОНИЈА 

1. Валентина Тодоровска се разрешува од функци-
јата заменик на јавниот правобранител на Република 
Македонија за подрачјето на Скопје, поради истек на 
времето за кое е именувана. 

2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
         Бр. 17-5874/1                  Претседател на Владата 
29 декември  2003 година     на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

16. 
Врз основа  на член 16 и 19 од Законот за јавното пра-

вобранителство (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29 декември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ  НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ 
 
1. За заменик на јавниот правобранител на Републи-

ка Македонија за подрачјето на Скопје се именува Беса 
Адеми, досегашен заменик на јавниот правобранител 
на Република Македонија за подрачјето на Скопје. 

 2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
         Бр. 17-5875/1                  Претседател на Владата 
29 декември  2003 година     на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

17. 
Врз основа  на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29 декември 2003 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ 
 
1. За заменик на јавниот правобранител на Републи-

ка Македонија за подрачјето на Скопје се именува Кр-
сто Бузлиев, раководител на одделение во  Јавното пра-
вобранителство на Република Македонија за подрачје-
то на Скопје. 

 2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
         Бр. 17-5876/1                  Претседател на Владата 
29 декември  2003 година     на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
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18. 
Врз основа  на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29 декември 2003 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ  
1. За заменик на јавниот правобранител на Републи-

ка Македонија за подрачјето на Скопје се именува Ми-
одраг Стевановиќ, адвокат од Скопје. 

2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
         Бр. 17-5877/1                  Претседател на Владата 
29 декември  2003 година     на Република Македонија, 

        Скопје           о Црвенковски, с.р.             Бранк
___________ 

19. 
Врз основа  на член 16 и 19 од Законот за јавното пра-

вобранителство (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29 декември 2003 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА БИТОЛА  
1. За заменик на јавниот правобранител на Републи-

ка Македонија за подрачјето на Битола се именува Ѓоко 
Талевски, досегашен заменик на јавниот правобранител 
на Република Македонија за подрачјето на Битола. 

 2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
         Бр. 17-5878/1                  Претседател на Владата 
29 декември  2003 година     на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
__________ 

20. 
Врз основа  на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29 декември 2003 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ТЕТОВО  
1. За заменик на јавниот правобранител на Република 

Македонија за подрачјето на Тетово се именува Гордана 
Цветкоска, стручен соработник во Јавното правобранителс-
тво на Република Македонија за подрачјето на Тетово. 

 2. Ова  решение влегува во сила со  денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а 
         Бр. 17-5879/1                  Претседател на Владата 
29 декември  2003 година     на Република Македонија, 

        Скопје           Бранко Црвенковски, с.р.             
___________ 

21. 
Врз основа на член 4-в од Законот за буџетите 

(�Службен весник на РМ� бр. 79/93, 3/94, 71/96, 46/2000, 
11/01, 93/01, 46/02, 24/03 и 85/03) министерот за финан-
сии по претходно позитивно мислење од гувернерот на 
Народна банка на Република Македонија, донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ  
И ИСПЛАТА НА ДРЖАВНИ ЗАПИСИ  

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ  
Член 1 

Со овој правилник се утврдува начинот и постапката 
за издавање и исплата на државните записи на Република 
Македонија (во натамошниот текст: државни записи). 

Член 2 
Поимите употребени во овој правилник го имаат 

следното значење: 
 

Државен запис: е краткорочна хартија од вредност, 
која ја издава Република Македо-
нија со цел прибирање на парични 
средства 

Издавач: е Република Македонија, претста-
вена преку Министерство за фи-
нансии 

Агент: е Народна банка на Република Ма-
кедонија 

Овластен  
директен  
учесник: 

е банка во Република Македонија, 
која може да купува и продава кра-
ткорочни хартии од вредност за сво-
ја сметка или за сметка на инди-
ректните учесници и која има склу-
чено Договор за учество на прима-
рен пазар на државни записи 

Индиректен 
учесник: 

е правно или физичко лице, кое ку-
пува државни записи преку овла-
стен директен учесник 

Регистар:  е Централен депозитар на хартии 
од вредност 

Електронски 
систем: 

е WEB апликација на Народна банка 
преку која се спроведуваат аукции на 
државни хартии од вредност 

Календар:  е однапред објавен распоред на 
аукции на државни записи 

Аукција: е техника на издавање на државни 
записи, при која овластените директ-
ни учесници праќаат понуди за купу-
вање државни записи до агентот и 
нивно прифаќање од издавачот 

Цена:  е куповна односно продажна цена на 
државните записи, вообичаено изра-
зена за 100 парични единици запис 

�Правило 33�: е ограничување на аукцираниот из-
нос за секој поединечен учесник на 
аукција (овластен директен учес-
ник или индиректен учесник) кој 
не може да надмине 33% од пону-
дениот износ во Проспектот 

ISIN 
(International 
Securities 
Identification 
Numbre): 

е меѓународен код за идентифика-
ција, кој се доделува на хартиите 
од вредност, издадени на финанси-
ските пазари 

Работен ден: е ден на кој банките во Република 
Македонија се отворени и можат да 
извршуваат плаќање во текот на ра-
ботното време, со исклучок на сабо-
ти, недел  и национални празници. и 

Член 3 
Државните записи се издаваат во денари, во демате-

ријализирана форма односно се водат како електронски 
записи. 

Член 4 
Државните записи се издаваат и исплаќаат по номи-

нална вредност, а се продаваат по дисконтирана вредност. 
 

II. УЧЕСНИЦИ НА ПРИМАРЕН ПАЗАР  
1. Издавач на државни записи  

Член 5 
Издавачот го определува износот на секоја емисија 

на државни записи, кои се продаваат по пат на аукција. 
Покрај работите од став 1 на овој член, издавачот 

ги врши и следните работи: 
- Изготвување и објава на календар за планираните 

емисии на државни записи; 
- Одржување на функционален пристап на Еле-

ктронскиот систем (член 14); 
- Дефинирање на Проспект за секоја емисија (член 17); 
- Објава на секоја емисија на државни записи; 
-Авторизација на резултати од одржаната аукција 

(член 32); 
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- Доставување на овластување до агентот за реги-
стрирање на сопственоста на државните записи, стек-
нати на примарен пазар (член 47); 

- Исплата на достасаните државни записи (дел IV); 
- Следење на тргувањето со државни записи на се-

кундарниот пазар. 
Издавачот ја информира јавноста на својата web 

страна и на web страната на агентот и/или во друг ме-
диум за календарот за планираните емисии на државни 
записи, на почетокот на периодот за кој се однесува. 

  Издавачот ја информира јавноста на својата web 
страна и на web страната на агентот и/или во друг ме-
диум за секоја емисија на државни записи, како и за ре-
зултатите од истата. Објавените информации содржат 
елементи од Проспектот (член 18), односно од вкупни-
те резултати од аукцијата (член 36 и член 37) кои исто-
времено се упатуваат до овластените директни учесни-
ци преку Електронскиот систем. 
Пазарните посредници и институционализираните 

пазари на дневна основа ги известуваат издавачот и 
агентот за склучените трансакции со државни записи 
на институционализираните пазари и надвор од инсти-
туционализираните пазари, на соодветни обрасци. 

 
2. Агент за издавање на државни записи  

Член 6 
Издавачот и агентот меѓусебно ги уредуваат одно-

сит  во врска со издавањето на државните записи. е
 

Член 7 
Во врска со издавањето на државни записи агентот: 
- Воспоставува и одржува Електронски систем за 

спроведување на аукција (член 14); 
- Организира аукции на државни записи (дел III.1); 
- Прибира податоци за сопственоста на државните 

записи од овластените директни учесници (член 44); 
- Врши проверка на уплатата на дисконтираниот из-

нос на државни записи и известување на издавачот 
(член 46 и член 47); 

- Доставување податоци за сопственост на држав-
ните записи до регистарот (член 48); 

- Следи тргување со државни записи на секундарен 
пазар (член 5, став 5). 

 
3. Овластени директни учесници  

Член 8 
Овластените директни учесници со издавачот и 

агентот меѓусебно ги уредуваат односите во врска со 
изд вањето на државните записи. а 

Член 9 
Овластените директни учесници директно учеству-

ваат на аукција на државни записи.  
Член 10 

Овластените директни учесници воспоставуваат ко-
муникациска врска со Електронски систем. 

 
Член 11 

Овластените директни учесници ги вршат работите 
поврзани со: 

- Одржување на функционален пристап на Еле-
ктронскиот систем (член 14); 

- Информирање на индиректните учесници за усло-
вите на емисијата (член 19); 

- Прибирање на барања од индиректните учесници 
(член 21); 

- Доставување  на понуди до агентот (член 22); 
- Информирање на индиректните учесници за ре-

зултатите од аукцијата на државни записи  (член 38); 
- Доставување на податоци за индиректните учес-

ници со успешни понуди по завршување на аукцијата 
до агентот (член 44); 

- Уплата на дисконтиран износ на сметка на издава-
чот за уплата за државни записи (член 45); 

- Доставување на Овластување за задолжување на 
сметка до агентот (член 46). 

4. Индиректни учесници  
Член 12 

Индиректен учесник е резидент и нерезидент, сог-
ласно Законот за девизно работење и Одлука за начи-
нот и условите за работа на нерезиденти со хартии од 
вредност во РМ. 
Индиректните учесници со овластените директни 

учесници меѓусебно ги уредуваат односите во врска со 
изд вањето на државните записи. а 

III.  ИЗДАВАЊЕ НА ДРЖАВНИ ЗАПИСИ 
 

Член 13 
Издавањето на државни записи опфаќа иницијална 

продажба на државните записи од страна на издавачот 
и нивно регистрирање. 
Иницијалната продажба се врши преку спроведува-

ње на аукции, а прибраните парични средства се на 
располагање на издавачот. 
Иницијалната продажба се смета за конечна со ре-

гистрирање на државните записи во регистарот, на сме-
тки на имателите.  

 
1. Организирање на аукција на државни записи  

Член 14 
Аукциите се спроведуваат преку Електронскиот си-

стем за спроведување на аукции на кој пристап имаат са-
мо агентот, издавачот и овластените директни учесници. 
За начинот на поврзување со примарната и резерв-

ната локација, издавачот и овластените директни учес-
ници добиваат �Упатство за начинот на поврзување со 
WEB апликацијата на Народна Банка�. 
Пристапот на издавачот и овластените директни 

учесници се контролира, при што контролата е комп-
лексна, и се состои од неколку целини: 

- Поврзувањето на издавачот и овластените директ-
ни учесници на аукциите се одвива преку модемска 
Dial-up конекција, при што издавачот и овластените 
директни учесници претходно доставуваат список со 
телефонски броеви од кои ќе  врши Dial-up; 

- Секој обид за пристап преку друг непријавен теле-
фонски број се одбива и евидентира; 

- Автентикацијата кај Народна Банка се врши со 
внесување на корисничко име и лозинка од страна на 
издавачот и секој овластен директен учесник; 
Секој неуспешен обид за внесување на корисничко 

име и лозинка се евидентира. 
Приклучувањето на Електронскиот систем се врши 

со внесување на корисничко име и лозинка од страна 
на  издавачот и секој овластен директен учесник. 
Методот на користење на Електронскиот систем е 

детално опишан во �Упатство за работа со државни 
хартии од вредност преку WEB апликацијата на Народ-
на банка за агентот�,�Упатство за работа со државни 
хартии од вредност преку WEB апликацијата на Народ-
на банка за издавачот� и �Упатство за работа со држав-
ни хартии од вредност преку WEB апликацијата на На-
родна банка за овластениот директен учесник�.  

1.1. Проспект за аукција на државни записи  
Член 15 

Аукциите на државни записи се спроведуваат согласно 
датуми на одржување утврдени во објавениот календар.  

Член 16 
Издавачот на државните записи може да користи два 

типа на тендери при спроведување на аукциите: тендер со 
повеќекратни цени и тендер со твена цена.  единс 

Член 17 
Издавачот, најдоцна до 14:00 часот во работниот ден, 

4 работни дена пред денот на одржување на аукцијата го 
дефинира Проспектот за аукција на државни записи. 
Агентот, во 14:30 часот истиот ден, преку Еле-

ктронскиот систем упатува Проспект до сите овласте-
ни директни учесници.  

Член 18 
Во Проспектот се наведуваат следните услови за 

учество на аукција: 
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- датум на одржување на аукција; Член 25 Член 25 
- време на одржување на аукција (11:00-13:00 ча-

сот) и време на прием на понуди за учество на аукција 
11:00 - 12:00 часот); 

Овластениот директен учесник може да ја отповика или 
промени понудата само во времето на прием на понуди. 
Овластениот директен учесник може да ја отповика или 

промени понудата само во времето на прием на понуди. 
Доставените понуди се неотповикливи по истекот 

на утврденото време за прием на понуди. 
Доставените понуди се неотповикливи по истекот 

на утврденото време за прием на понуди. - тип на тендер за спроведување на аукцијата, 
  - ознака на аукција во следниот формат 

ДЗYYYY/N-D, при што: Член 26 Член 26 
Во времето на прием на понуди агентот и издавачот 

немаат увид во податоците на понудите. 
Во времето на прием на понуди агентот и издавачот 

немаат увид во податоците на понудите. - кратенката ДЗ означува дека станува збор за 
записи на државата, Агентот и издавачот обезбедуваат тајност на усло-

вите понудени од учесниците на аукциите. 
Агентот и издавачот обезбедуваат тајност на усло-

вите понудени од учесниците на аукциите. - броевите YYYY ја означуваат годината кога 
записите се продадени, Овластените директни учесници немаат увид во по-

нудите на останатите овластени директни учесници. 
Овластените директни учесници немаат увид во по-

нудите на останатите овластени директни учесници. - на местото на N стои редниот број на аукција-
та која се одржува тековната година, и Овластените директни учесници обезбедуваат тај-

ност на условите понудени од индиректните учесници. 
Овластените директни учесници обезбедуваат тај-

ност на условите понудени од индиректните учесници. - на местото на D се наведува бројот на денови 
на достасување на државните записи;   - ISIN - ознака на хартијата од вредност, 1.3. Резултати од аукција на државни записи 1.3. Резултати од аукција на државни записи - износ на државните записи (изразен во денари), 
кој се нуди за продажба на аукцијата; 

  
Член 27 Член 27 

- рок на уплата на државните записи, во работни де-
нови; 

По истекот на времето за прием на понуди, Еле-
ктронскиот систем програмски ги подредува понудите 
во опаѓачки редослед, почнувајќи од понудата со нај-
висока цена до понудата со најниска цена, и врши рас-
пределба спрема одредени принципи (член 28, 29, 30). 

По истекот на времето за прием на понуди, Еле-
ктронскиот систем програмски ги подредува понудите 
во опаѓачки редослед, почнувајќи од понудата со нај-
висока цена до понудата со најниска цена, и врши рас-
пределба спрема одредени принципи (член 28, 29, 30). 

- датум на уплата на државните записи; 
- сметка на издавачот за уплата за државни записи; 
- број на денови на достасување на државните записи;   - датум на достасување на државните записи; Член 28 Член 28 -  шпекулативен процентуален поен (член 31). При тендер со повеќекратни цени, државните запи-

си се распределуваат по цени-каматни стапки од ус-
пешните понуди на учесниците. 

При тендер со повеќекратни цени, државните запи-
си се распределуваат по цени-каматни стапки од ус-
пешните понуди на учесниците. 

Член 19 
Овластените директни учесници ги информираат 

индиректните учесници за претстојната емисија на др-
жавни записи преку непосреден контакт, телефон, пис-
мено, web страна. 

  
Член 29 Член 29 

При тендер со единствена цена, државните записи 
се распределуваат по најниска цена � највисока камат-
на стапка од успешните понуди на учесниците. 

При тендер со единствена цена, државните записи 
се распределуваат по најниска цена � највисока камат-
на стапка од успешните понуди на учесниците. 

 
1.2. Понуди за аукција на државни записи     

Член 20 Член 20 Член 30 Член 30 
Овластените директни учесници го пријавуваат 

своето учество на аукциите со понуди за купување на 
државни записи. 

Овластените директни учесници го пријавуваат 
своето учество на аукциите со понуди за купување на 
државни записи. 

Доколку се случи повеќе учесници да понудат иста 
цена � каматна стапка, а вкупната побарувачка ја над-
минува понудата на издавачот (независно од типот на 
тендер), понудите со најниска прифатена цена се рас-
пределуваат сразмерно на аукцираниот износ за купу-
вање на државни записи (принцип на сразмерна рас-
пределба). 

Доколку се случи повеќе учесници да понудат иста 
цена � каматна стапка, а вкупната побарувачка ја над-
минува понудата на издавачот (независно од типот на 
тендер), понудите со најниска прифатена цена се рас-
пределуваат сразмерно на аукцираниот износ за купу-
вање на државни записи (принцип на сразмерна рас-
пределба). 

Овластените директни учесници можат на аукција-
та да поднесат понуди во свое име и за своја сметка 
или во свое име и за туѓа сметка. 

Овластените директни учесници можат на аукција-
та да поднесат понуди во свое име и за своја сметка 
или во свое име и за туѓа сметка.     

Член 21 Член 21 Формула: Р=А* (V2/V1) Формула: Р=А* (V2/V1) Овластените директни учесници прибираат барања 
од индиректните учесници. 
Овластените директни учесници прибираат барања 

од индиректните учесници.  Р= прифатен дел од понудата на овластениот дире-
ктен учесник, чија понудена цена е еднаква на најни-
ската прифатена цена; 

 Р= прифатен дел од понудата на овластениот дире-
ктен учесник, чија понудена цена е еднаква на најни-
ската прифатена цена; Барањата од индиректните учесници се прибираат на 

пропишан образец. 
Барањата од индиректните учесници се прибираат на 

пропишан образец. А=аукциран износ по најниска прифатена цена на 
овластениот директен учесник; 
А=аукциран износ по најниска прифатена цена на 

овластениот директен учесник; Овластените директни учесници водат електронска 
евиденција за примените барања на пропишани обрасци. 
Овластените директни учесници водат електронска 

евиденција за примените барања на пропишани обрасци. V1= вкупен аукциран износ од сите понуди по нај-
ниска прифатена цена; 

V1= вкупен аукциран износ од сите понуди по нај-
ниска прифатена цена; На писмено барање на издавачот или агентот, овла-

стените директни учесници ја доставуваат евиденција-
та од став 3 на оваа точка. 

На писмено барање на издавачот или агентот, овла-
стените директни учесници ја доставуваат евиденција-
та од став 3 на оваа точка. V2= вкупен износ кој издавачот ќе го прифати од 

сите понуди по најниска прифатена цена. 
V2= вкупен износ кој издавачот ќе го прифати од 

сите понуди по најниска прифатена цена.   
Член 22 Член 22 Доколку при сразмерната распределба, како резул-

тат на математичко заокружување на распределените 
износи на 10.000 денари, се јави потреба од зголемува-
ње на реализираниот износ, издавачот може да го зго-
леми реализираниот износ во однос на понудениот. 

Доколку при сразмерната распределба, како резул-
тат на математичко заокружување на распределените 
износи на 10.000 денари, се јави потреба од зголемува-
ње на реализираниот износ, издавачот може да го зго-
леми реализираниот износ во однос на понудениот. 

Понудите за учество на аукции се доставуваат до 
агентот во периодот од 11:00 до 12:00 часот на денот 
на одржувањето на аукцијата. 

Понудите за учество на аукции се доставуваат до 
агентот во периодот од 11:00 до 12:00 часот на денот 
на одржувањето на аукцијата.   

Член 23 Член 23   Секој овластен директен учесник може да достави 
неограничен број на понуди за купување на државни 
записи до агентот. 

Секој овластен директен учесник може да достави 
неограничен број на понуди за купување на државни 
записи до агентот. 

Член 31 Член 31 
Издавачот може да ги одбие понудите на овласте-

ните директни учесници, кои се сметаат за шпекула-
тивни понуди. 

Издавачот може да ги одбие понудите на овласте-
ните директни учесници, кои се сметаат за шпекула-
тивни понуди. За секој индиректен учесник се доставува посебна 

понуда до агентот. Доколку еден индиректен учесник 
во барањето има наведено повеќе различни цени, за се-
која цена се доставува посебна понуда. 

За секој индиректен учесник се доставува посебна 
понуда до агентот. Доколку еден индиректен учесник 
во барањето има наведено повеќе различни цени, за се-
која цена се доставува посебна понуда. 

Шпекулативна понуда се смета онаа понуда чија 
што цена е пониска од просечната цена за шпекулатив-
ниот процентуален поен, објавен во Проспектот. 

Шпекулативна понуда се смета онаа понуда чија 
што цена е пониска од просечната цена за шпекулатив-
ниот процентуален поен, објавен во Проспектот.   
Просечната цена од став 2, се пресметува како пон-

дерирана вредност од понудите со најниска цена, а кои 
сочинуваат една половина од вредноста на сите понуди 
на аукцијата. 

Просечната цена од став 2, се пресметува како пон-
дерирана вредност од понудите со најниска цена, а кои 
сочинуваат една половина од вредноста на сите понуди 
на аукцијата. 

Член 24 Член 24 
Овластениот директен учесник треба да ги внесе во 

Електронскиот систем следните елементи од понудата, 
по претходно назначување за чија сметка купува: 

Овластениот директен учесник треба да ги внесе во 
Електронскиот систем следните елементи од понудата, 
по претходно назначување за чија сметка купува:   

- Износ во денари - Износ во денари Член 32 Член 32 
- Цена со точност од четири децимали на 100 па-

рични единици номинална вредност. 
- Цена со точност од четири децимали на 100 па-

рични единици номинална вредност. 
Во периодот од 12:00 до 13:00 часот, издавачот 

пристапува на Електронскиот систем и врши авториза-
ција на резултатите од аукцијата на државни записи. 

Во периодот од 12:00 до 13:00 часот, издавачот 
пристапува на Електронскиот систем и врши авториза-
ција на резултатите од аукцијата на државни записи.   

Формула за цена: С=100*  Формула за цена: С=100*  
1

00036

1

.
n*ks

+
  

Член 33 Член 33     Резултатите од аукцијата содржат успешни и неус-
пешни понуди. 
Резултатите од аукцијата содржат успешни и неус-

пешни понуди. С=цена С=цена 
ks=годишна каматна стапка (во %) ks=годишна каматна стапка (во %) Прифатените понуди ќе се реализираат според понуде-

ните услови и во согласност со резултатите од аукцијата. 
Прифатените понуди ќе се реализираат според понуде-

ните услови и во согласност со резултатите од аукцијата. n=достасување (број на денови) n=достасување (број на денови) 
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Сите неприфатени понуди на аукцијата остануваат 
без оследици. 

- Неовластен влез во базата на податоци на Еле-
ктронскиот систем; 

- Неовластен влез во базата на податоци на Еле-
ктронскиот систем; п - Непазарно однесување на учесниците на аукцијата 
и евентуално исклучување од аукциите; 

- Непазарно однесување на учесниците на аукцијата 
и евентуално исклучување од аукциите; 

Член 34 
До 13:30 часот во денот на одржување на аукцијата, 

агентот ги објавува резултатите преку Електронскиот 
систем. 

- Евентуални технички проблеми и внес на понуди 
во Електронскиот систем; 

- Евентуални технички проблеми и внес на понуди 
во Електронскиот систем; 

- Нарушување на аукцијата како резултат на по-
стигнување на претходен договор за цените од страна 
на учесниците. 

- Нарушување на аукцијата како резултат на по-
стигнување на претходен договор за цените од страна 
на учесниците. 

Секој овластен директен учесник преку Електрон-
скиот систем има пристап до сопствените резултати од 
аукцијата, во кој се содржани: 

�Правилото 33� од став 1 на овој член може одна-
пред да биде објавено во Проспектот за аукција или 
може да биде дел од резултатите од аукција. 

�Правилото 33� од став 1 на овој член може одна-
пред да биде објавено во Проспектот за аукција или 
може да биде дел од резултатите од аукција. 

- Износ на успешни понуди и цени по кои се реали-
зираат успешните понуди; 

-  Износ на неуспешни понуди и нивни цени. 
Во случај на примената на �правило 33� секој пое-

динечен индиректен учесник може да учествува на аук-
ција на државни записи само преку еден овластен дире-
ктен учесник. 

Во случај на примената на �правило 33� секој пое-
динечен индиректен учесник може да учествува на аук-
ција на државни записи само преку еден овластен дире-
ктен учесник. 

Член 35 
Сите овластени директни учесници преку Еле-

ктронскиот систем имаат пристап до вкупните резулта-
ти од аукциите.  Минималната цена-максималната каматна стапка 

од став 1 на овој член може однапред да биде објавена 
во Проспектот за аукција наместо шпекулативниот 
процентуален поен или може да биде дел од резултати-
те од аукција. 

Минималната цена-максималната каматна стапка 
од став 1 на овој член може однапред да биде објавена 
во Проспектот за аукција наместо шпекулативниот 
процентуален поен или може да биде дел од резултати-
те од аукција. 

Член 36 
Во случај на тендер со повеќекратни цени, вкупни-

те резултати од аукцијата содржат податоци за вкупна-
та понуда, побарувачка и реализираниот износ, за пон-
дерираната (просечна) цена (каматна стапка) на аукци-
јата, како и за минималната и максималната цена (ка-
матна стапка) од успешните понуди. 

  
Член 43 Член 43 

Во случај на потреба од дополнително време за од-
лучување може комисиски да се промени терминскиот 
пла  на процесот на аукција. 

Во случај на потреба од дополнително време за од-
лучување може комисиски да се промени терминскиот 
пла  на процесот на аукција. Пондерираната (просечна) цена се пресметува по 

фор улата: н н м 2. Регистрирање на државни записи 2. Регистрирање на државни записи Формула за пондерирана цена=  
n
∑

∑

=

=

1i

n
1i

Pi

Ci*Pi
  

Член 44 Член 44   Податоците за аукцираните државни записи од 
страна на овластените директни учесници, во свое име 
и за своја сметка, автоматски се содржани во Електрон-
скиот систем и не треба да се внесуваат дополнително. 

Податоците за аукцираните државни записи од 
страна на овластените директни учесници, во свое име 
и за своја сметка, автоматски се содржани во Електрон-
скиот систем и не треба да се внесуваат дополнително. 

С=цена на успешна понуда 
Р=износ на успешна понуда 
n  =број на понуди на понуди 

Овластените директни учесници до крај на денот на 
одржување на аукцијата, во Електронскиот систем ги 
внесуваат податоците за индиректните учесници со ус-
пешни понуди. Тие податоци содржат: 

Овластените директни учесници до крај на денот на 
одржување на аукцијата, во Електронскиот систем ги 
внесуваат податоците за индиректните учесници со ус-
пешни понуди. Тие податоци содржат: 

Член 37 Член 37 
Во случај на тендер со единствена цена, вкупните 

резултати од аукцијата содржат податоци за вкупната 
понуда, побарувачка и реализираниот износ, за понде-
рираната (просечна) цена (каматна стапка) на аукција-
та, максималната цена (минимална каматна стапка), ка-
ко и за минималната цена (максимална каматна стап-
ка), по која се реализираат сите успешни понуди. 

Во случај на тендер со единствена цена, вкупните 
резултати од аукцијата содржат податоци за вкупната 
понуда, побарувачка и реализираниот износ, за понде-
рираната (просечна) цена (каматна стапка) на аукција-
та, максималната цена (минимална каматна стапка), ка-
ко и за минималната цена (максимална каматна стап-
ка), по која се реализираат сите успешни понуди. 

 - Матичен број за правно лице, односно ЕМБГ 
(број на пасош) за физичко лице на имателот на држав-
ниот запис; 

 - Матичен број за правно лице, односно ЕМБГ 
(број на пасош) за физичко лице на имателот на држав-
ниот запис; 

- Назив (за правно лице) и име и презиме (за физич-
ко лице); 

- Назив (за правно лице) и име и презиме (за физич-
ко лице); 

    
Член 38 Член 38 - Државјанство; - Државјанство; 

По прием на резултатите преку Електронскиот си-
стем, овластените директни учесници ги информираат 
индиректните учесници за поединечните и вкупните 
резултати од аукцијата на државни записи на соодве-
тен ин, до крајот на работниот ден. 

По прием на резултатите преку Електронскиот си-
стем, овластените директни учесници ги информираат 
индиректните учесници за поединечните и вкупните 
резултати од аукцијата на државни записи на соодве-
тен ин, до крајот на работниот ден. 

- Адреса; - Адреса; 
- Седиште (за правно лице) или место на живеење 

(за физичко лице); 
- Седиште (за правно лице) или место на живеење 

(за физичко лице); 
- Држава; - Држава; 

 нач  нач - Сметка во банка, со 15 карактери; - Сметка во банка, со 15 карактери; 
- Номинален износ на доделени државни записи; - Номинален износ на доделени државни записи; 1.4.Повторно отворање на аукции на државни записи 1.4.Повторно отворање на аукции на државни записи     - Цена (кај тендер со повеќекратни цени). - Цена (кај тендер со повеќекратни цени). Член 39 Член 39 Доколку овластениот директен учесник не внесе 

податоци за индиректните учесници со успешни пону-
ди до крајот на денот на одржување на аукцијата, др-
жавните записи се пренесуваат на овластениот дире-
ктен учесник. 

Доколку овластениот директен учесник не внесе 
податоци за индиректните учесници со успешни пону-
ди до крајот на денот на одржување на аукцијата, др-
жавните записи се пренесуваат на овластениот дире-
ктен учесник. 

Издавачот може да спроведе повторно отворање на 
одржани, а недостасани аукции на државни записи. По-
вторното отворање на одржани аукции ги има истите 
карактеристики со редовната аукција, и во случај кога 
е однапред предвидено може да биде објавено во ка-
лендарот за планирани емисии на државни записи. 

Издавачот може да спроведе повторно отворање на 
одржани, а недостасани аукции на државни записи. По-
вторното отворање на одржани аукции ги има истите 
карактеристики со редовната аукција, и во случај кога 
е однапред предвидено може да биде објавено во ка-
лендарот за планирани емисии на државни записи. Доколку имателот на државните записи одлучи да 

ја промени првобитно пријавената сметка во банка на 
која треба да му се исплати номиналната вредност на 
државни записи, писмено го известува регистарот, но 
најдоцна 2 работни дена пред денот на достасување. 

Доколку имателот на државните записи одлучи да 
ја промени првобитно пријавената сметка во банка на 
која треба да му се исплати номиналната вредност на 
државни записи, писмено го известува регистарот, но 
најдоцна 2 работни дена пред денот на достасување. 

  
1.5. Вонредни аукции на државни записи 1.5. Вонредни аукции на државни записи   

Член 40 Член 40 
Издавачот може да спроведе вонредни аукции на 

државни записи. 
Издавачот може да спроведе вонредни аукции на 

државни записи.   
Член 45 Член 45 Вонредната аукција ги има истите карактеристики 

со редовната аукција со таа разлика што учесниците не 
се однапред информирани во календарот за денот на 
нејзиното одржување. Од оваа причина, издавачот и 
агентот на соодветен начин ги известуваат овластените 
директни учесници и индиректните учесници за време-
то на одржување на вонредната аукција. 

Вонредната аукција ги има истите карактеристики 
со редовната аукција со таа разлика што учесниците не 
се однапред информирани во календарот за денот на 
нејзиното одржување. Од оваа причина, издавачот и 
агентот на соодветен начин ги известуваат овластените 
директни учесници и индиректните учесници за време-
то на одржување на вонредната аукција. 

Овластените директни учесници наредниот работен 
ден по денот на одржување на аукцијата (Т+1) до 12:00 
часот, вршат уплата на дисконтираниот износ на купе-
ните државни записи на сметка на издавачот за уплата 
за државни записи. 

Овластените директни учесници наредниот работен 
ден по денот на одржување на аукцијата (Т+1) до 12:00 
часот, вршат уплата на дисконтираниот износ на купе-
ните државни записи на сметка на издавачот за уплата 
за државни записи. 
Дисконтираниот износ на купените државни записи 

за своја и за туѓа сметка се уплаќа со 2 налога за плаќа-
ње, респективно. 

Дисконтираниот износ на купените државни записи 
за своја и за туѓа сметка се уплаќа со 2 налога за плаќа-
ње, респективно. 

  
1.6. Следење на аукција на државни записи 1.6. Следење на аукција на државни записи   

Формула за дисконтиран износ: D=С*Р Формула за дисконтиран износ: D=С*Р Член 41 Член 41 
D=дисконтиран износ D=дисконтиран износ А А укцијата на државни записи се следи комисиски. укцијата на државни записи се следи комисиски. 
С=цена од успешната понуда С=цена од успешната понуда Член 42 Член 42 Р Р =износ од успешната понуда =износ од успешната понуда Следењето на аукцијата опфаќа: Следењето на аукцијата опфаќа: 

Член 46 Член 46 - Примена на �правило 33� за одредени аукции; - Примена на �правило 33� за одредени аукции; 
Агентот врши проверка на уплатите на дисконтира-

ниот износ на аукцираните државни записи. 
Агентот врши проверка на уплатите на дисконтира-

ниот износ на аукцираните државни записи. 
- Примена на минимална цена-максимална каматна 

стапка; 
- Примена на минимална цена-максимална каматна 

стапка; 
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Ако овластениот директен учесник уплати помал из-
нос на средства од дисконтираниот износ на аукцираните 
државни записи, врши доплата најдоцна до 12:30 часот. 
Доколку по истекот на времето од став 2 не е извр-

шена уплатата односно доплатата, агентот врши задол-
жување на сметката за плаќање на овластениот дире-
ктен учесник за неуплатениот износ, согласно Овласту-
вањето за автоматско задолжување на сметката дадено 
од страна на овластениот директен учесник на агентот 
на Образецот бр. 4 од Правила на Македонскиот интер-
банкарски платен систем. 
Доколку, пак, овластениот директен учесник упла-

ти поголем износ на средства од дисконтираниот износ 
на аукцираните државни записи, издавачот (по известу-
вање од страна на агентот) го враќа повеќе уплатениот 
износ, најдоцна до 13:00 часот.  

Член 47 
По извршената проверка на уплатите агентот го из-

вестува издавачот. 
До 13:00 часот, издавачот преку Електронскиот си-

стем го овластува агентот да ги достави податоците за 
сопствениците на уплатените државни записи до реги-
старот. 

Член 48 
Агентот ги доставува податоците за имателите на 

уплатените државни записи до регистарот по електрон-
ски пат до 14:00 часот.   

Член 49 
Државните записи се сметаат за издадени со нивно 

запишување на сметки на имателите во регистарот. 
Регистарот ги известува имателите на државни за-

писи за стекнување на сопственоста до крајот на работ-
ниот ден (Т+1). 
Регистарот на дневна основа ги известува издавачот 

и агентот за имателите на државни записи преку Еле-
ктронскиот систем. 

 
IV. ИСПЛАТА НА ДРЖАВНИ ЗАПИСИ  

Член 50 
Државните записи достасуваат на денот утврден во 

Проспектот за аукција на државни записи.  
Член 51 

Регистарот го информира издавачот за имателите на 
државните записи еден ден пред денот на достасување. 
Регистарот ги информира и банките за имателите на 

државните записи, еден ден пред денот на достасување. 
Регистарот ги информира издавачот и банките за има-

телите на државните записи со електронски пренос на еви-
денцијата за сопственоста кај регистарот, преку Електрон-
скиот систем на агентот или преку магнетен медиум.  

Член 52 
Издавачот ја исплаќа номиналната вредност на до-

стасаните државни записи на банките за имателите, ре-
гистрирани во регистарот еден работен ден пред денот 
на достасување. 
Исплатата се врши на банки на денот на достасува-

ње до 10:00 часот, а банките им ги ставаат на распола-
гање исплатените средства на имателите на државни 
записи, до 11:00 часот истиот ден. 
Доколку обврската за плаќање не се исполни како 

резултат на погрешно пријавена или непријавена сме-
тка во регистарот, издавачот го исплаќа само номинал-
ниот износ по добивање на точната сметка. 
Доколку обврската на издавачот за плаќање не се 

исполни навреме, издавачот исплаќа на имателот затез-
на камата на номиналниот износ за периодот од денот 
на достасување до денот на исплата. 
Одредбите од став 4 на овој член не важат во усло-

ви на виша сила (vis major).  
Член 53 

Средствата за исплата на достасани државни записи, 
во случај на покрената постапка за стечај, ликвидација, 
како и ограничување на дел или на сите банкарски опе-
рации кај банка, преку која треба да се врши исплата, из-
давачот ги доставува за исплата преку друга банка. 

V. ПРЕКИНУВАЊЕ НА АУКЦИИ И ИСПЛАТА  
НА ДРЖАВНИ ЗАПИСИ  

Член 54 
Прекинување на аукции и исплата на достасани др-

жавни записи може да настане поради: 
- Прекин на електрично напојување; 
- Нефункционирање на комуникациска опрема и 

сервери: 
- Дејство на виша сила (vis major). 
При настанување на било кој од горенаведените ри-

зици, аукцијата на државни записи привремено се пре-
кинува. За датумот и времето на продолжување на аук-
цијата на државни записи, агентот дополнително ги из-
вестува овластените директни учесници. 
При настанување на било кој од горенаведените ри-

зици, исплатата на државни записи привремено се пре-
кинува. За датумот и времето на продолжување на исп-
латата, издавачот дополнително ги известува овласте-
нит  директни учесници. е 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
Член 55 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�.  

 Бр. 09-29759/1 
31 декември 2003 година                  Министер, 

       Скопје                       м-р Никола Поповски, с.р. 
___________ 

22. 
Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енерге-

тика (�Службен весник на РМ� бр. 47/97, 40/99, 98/00, 
94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 
и 24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на додаде-
на вредност (�Службен весник на РМ� бр. 44/99, 59/99, 
86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одр ана на 12.01.2004 година, донесе ж

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА  
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                        до 15,224 
- МБ - 98                                                         до 15,066 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                 до 15,066 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 15,299 
-  БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до 15,399 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 15,313 
- Д - 1                                                              до 15,313 
-  Д - 2                                                             до 15,211 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                        до 16,091 
г) Мазут                                                  ден/кг 
- М - 1 (М)       до 9,107 
- М - 2       до 9,082 
 
2. Претпријатијата и другите правни и физички ли-

ца, што вршат промет на нафтени деривати и увозници 
(во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат 
цените за одделни нафтени деривати така што највисо-
кит  малопродажни цени да изнесуваат и тоа: е 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 51,00 
- МБ - 98                                                           до 51,50 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                   до 51,50 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)           до 48,00 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)         до 48,50 
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б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                   до 37,00 
- Д - 1                                                                до 37,00 
-  Д - 2                                                               до 36,50 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                          до 27,00 
г) Мазут                                                  ден/кг 
- М - 1 (М)       до 11,336 
-  М - 2       до 11,307 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" 

и "в" важат франко пумпна станица, а цената на пот-
точката "г" важи франко производител во земјата. 
Во малопродажните цени содржан е данокот на до-

дадена вредност согласно Законот. 
3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                             24,396 
- МБ - 98                                                              24,978 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                      24,978 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)              21,779 
-  БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)            22,103 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                      12,443 
- Д - 1                                                                   12,443 
-  Д - 2                                                                  12,121 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                               3,190 
г) Мазут                                                  ден/кг 
- М - 1 (М)              0,100 
-  М - 2              0,100 
4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 

оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 0,40 
ден литар, а трошоците на прометот изнесуваат: / 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 86                                                           до 3,20 
- МБ - 98                                                            до 3,20 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                    до 3,20 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)            до 3,20 
-  БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)          до 3,20 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                    до 3,20 
- Д - 1                                                                 до 3,20 
-  Д - 2                                                                до 3,20 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                           до 3,20 
г) Мазут                                                   ден/кг 
- М - 1 (М)          до 0,40 
-  М - 2          до 0,40 
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе с  применува од 00,01 часот на 13.01.2004 година. е 
          Бр. 02-6/1                                  Претседател, 
12 јануари 2004 година               Славе Ивановски, с.р.    
            Скопје  

___________ 
23. 

Врз основа на точка III од Одлуката за измени и допол-
нување на Одлуката за примена на член 35 и 36 од Законот 
за банките ("Службен весник на РМ" бр. 84/03), Дирекција 
за правни, организационо кадровски и публикациски рабо-
ти  на 12.01.2004 година, го утврди пречистениот текст на 
Одлуката за лимити за кредитна изложеност на банка   

О Д Л У К А 
ЗА ЛИМИТИ ЗА КРЕДИТНА ИЗЛОЖЕНОСТ НА 

БАНКА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Со оваа одлука се утврдуваат поблиските услови за 
примена на одредбите од член 35 и член 36 од Законот за 
банките кои се однесуваат на кредитната изложеност 

спрема поединечни субјекти, акционери на банката, пое-
динечни друштва во кои банката има капитални делови и 
внатрешни лица на банката. 

 
II. ДЕФИНИРАЊЕ НА КРЕДИТНАТА  

ИЗЛОЖЕНОСТ  
2. Кредитната изложеност на банката спрема поединечен 

субјект ги опфаќа вкупните билансни побарувања и вонби-
лансни ставки, односно ја рефлектира највисоката можна за-
губа која што може да настане во случај комитентот да не ги 
исполни целосно своите обврски спрема банката.  

Како основ за пресметка на лимитите за кредитната изло-
женост од глава III на оваа Одлука, не се земаат во предвид 
следните позиции, кои се сметаат како одбитни ставки од 
кредитната изложеност од став 1 на оваа точка: 

а) Кредитни изложености обезбедени со паричен депозит 
и парични средства во депо, до износот на паричниот депо-
зит, односно на паричните средства во депо, при што потреб-
но е да бидат истовремено исполнети следните услови: 

- рокот на достасување на паричниот депозит е една-
ков или поголем  

- од рокот на достасување назначен во договорот за 
кредитна изложеност, односно паричните средства во де-
по можат да се повлечат само под услов кредитната изло-
женост на банката да биде целосно затворена; 

- постои писмен документ со кој се потврдува намена-
та на депозитот,  

- односно на паричните средства во депо, како средс-
тво за обезбедување на кредитната изложеност; 

- во случај на активирање на обезбедувањето, банката 
е единствен  

- корисник на депозитните средства, односно на па-
рични средства во депо; 

- активирањето на обезбедувањето да настане во усло-
ви кога  

- комитентот не ги исполнува своите обврски кои про-
излегуваат од договорот за кредитна изложеност. 

б) Кредитни изложености спрема Република Македо-
нија, Народна банка на Република Македонија и владите и 
централните банки на земјите членки на Европската Уни-
ја, Швајцарија, Канада, Јапонија и САД. 

в) Кредитни изложености обезбедени со неотповикли-
ви безусловни гаранции издадени од субјектите од пот-
точка б) на оваа точка; 

г) Кредитни изложености обезбедени со неотповикли-
ви безусловни гаранции издадени од меѓународни финан-
сиски институции. 

Кредитните изложености од став 1 на оваа потточка се 
сметаат за кредитни изложености спрема меѓународната 
финансиска институција која што ја издала неотповикли-
вата безусловна  гаранција. 

Во смисла на оваа Одлука, во групата на меѓународни 
финансиски институции влегуваат: Банката за  меѓународ-
ни порамнувања ( BIS), Европската банка за обнова и раз-
вој (EBRD), Европската инвестициона банка (EIB), Меѓу-
народниот монетарен фонд (IMF), Меѓународната банка 
за обнова и развој и сите останати институции кои работат 
во составот на Светска Банка. 

д) Кредитни изложености обезбедени со неотповикливи 
безусловни гаранции издадени од првокласни банки. 

Кредитни изложености од став 1 на оваа потточка се сме-
таат за кредитни изложености спрема првокласната банка ко-
ја што ја издала неотповикливата безусловна гаранција. 

Исклучок на став 1 од оваа потточка е кога како изда-
вач на неотповиклива безусловна гаранција се јавува са-
мата банка, нејзината матична банка, подружница и /или 
други поврзани субјекти. 

Првокласна банка, во смисла на оваа Одлука, е банка која 
согласно кредитниот рејтинг систем на Standard & Poor`s, Fitch 
IBCA и Thompson Bank Watch е оценета најмалку со БББ - или 
со Баа3, согласно рејтингот на Moody`s. 

Како основ за пресметка на лимитите од глава III на 
оваа Одлука, не се земаат во предвид кредитните изложе-
ности кои согласно Одлуката за супервизорските стандар-
ди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарува-
ња на банките и штедилниците ("Сл. весник на РМ 
"бр.26/96 и 27/98), после два последователни квартала 
класифицирани во ризична категорија Д се прекнижени на 
соодветна вонбилансна сметка. 

3. Кредитната изложеност на банката спрема поедине-
чен субјект се прикажува во бруто износ, односно не се на-
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малува за износот на издвоената посебна резерва за обезбе-
дување од потенцијални загуби кои произлегуваат од ри-
зичните активни билансни и вонбилансни позиции вклуче-
ни во пресметката на кредитната изложеност.  

4. Под поединечен субјект се подразбираат сите правни 
и физички лица кои согласно Законот за банките и Одлука-
та за дефинирање и начинот на утврдување на поврзани 
субјекти во согласност со Законот за банките ("Сл. весник 
на РМ " бр.28/2001), се сметаат за поврзани. 

5. Внатрешни лица, во смисла на оваа Одлука, се чле-
новите на работоводниот орган на банката, членовите на 
Управниот одбор, членовите на Одборот за ревизија и 
други лица со посебни права и одговорности. 

 
III. ЛИМИТИ  

6. Кредитната изложеност спрема поединечен субјект не 
смее да надмине 25% од гарантниот капитал на банката. 

7. Кредитната изложеност спрема поединечен акционер 
на банката сопственик на акции со право на управување чие 
учество е над 5% од вкупниот број акции со право на упра-
вување и лица поврзани со него, не смее да надмине 10% од 
гарантниот капитал на банката. 

8. Кредитната изложеност спрема поединечно друштво во 
кое банката има капитални делови и лица поврзани со него, не 
смее да надмине 10% од гарантниот капитал на банката. 

Во смисла на оваа Одлука, при пресметка на лимитот 
од став 1 на овој член, не се вклучува износот на капитал-
ниот дел на банката во поединечното друштво и лица по-
врзани со него. Капиталниот дел на банката во поединеч-
ното друштво, заедно со останатата кредитна изложеност 
на која се однесува лимитот од став 1 на оваа точка, не 
смее да надмине 25% од гарантниот капитал на банката. 

9. Кредитната изложеност спрема внатрешни лица и 
лица поврзани со нив, не смее да надмине 3% од гарант-
ниот капитал на банката. 

10. Согласно точка 5 од оваа Одлука, како внатрешни 
лица се сметаат и физичките лица членови на Управниот 
одбор и Одборот за ревизија. Лимитот од точка 9 од оваа 
Одлука се однесува и на кредитната изложеност на банка-
та спрема овие физички лица и лицата поврзани со нив. 
При тоа како лица поврзани со нив, во смисла на оваа Од-
лука, не се сметаат правните лица акционери на банката 
кои ги назначиле тие физички лица за нивни претставници 
во Управниот одбор или Одборот за ревизија на банката. 
За вкупната кредитна изложеност на банката спрема акци-
онерите и лицата поврзани со нив (вклучувајќи ги и фи-
зичките лица нивни претставници во Управниот одбор и 
Одборот за ревизија) важат лимитите од точка 6 и точка 7, 
во зависност од учеството на акционерот во вкупниот број 
на акции со право на управување. 

11. Вкупниот износ на кредитната изложеност спрема 
субјектите од точките 7, 8 и 9 не смее да го надмине га-
рантниот капитал на банката.  

12. Голема кредитна изложеност спрема поединечен 
субјект претставува изложеност еднаква или повисока од 
10% од гарантниот капитал.  

13. Вкупниот износ на големи кредитни изложености 
не смее да го надмине осумкратниот износ на гарантниот 
капитал на банката. 

 
IV. ИЗВЕСТУВАЊЕ И ИНТЕРНИ СИСТЕМИ  

ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ  
ИЗЛОЖЕНОСТИ  

14. Банката е должна да има адекватен информацио-
нен систем и политики и процедури за следење на кредит-
ната изложеност спрема поединечни субјекти, систем за 
идентификување и следење на поврзаноста на комитенти-
те помеѓу себе, со акционерите и со внатрешните лица на 
банката, да води сметка за вкупната кредитна изложеност 
спрема поединечни субјекти и да води сметка односот на 
вака утврдената вкупна кредитна изложеност и гарантни-
от капитал на банката да биде во рамките на одредбите од 
Законот за банките. 

15. Најдоцна до 31 јануари секоја година, откако изврши-
ле увид во списокот на акционери и кредитокорисници на 
банката, внатрешните лица и акционерите сопственици на ак-
ции со право на управување чие учество е над 5% од вкупни-
от број на акции со право на управување, пополнуваат изјава 
во која ќе ги наведат физичките и правните лица комитенти 
на банката (акционери и кредитокорисници) кои се поврзани 

со нив, согласно Одлуката за дефинирање и начинот на утвр-
дување на поврзани субјекти во согласност со Законот за бан-
ките ("Сл. весник на РМ" бр.28/2001). Доколку некое физич-
ко или правно лице поврзано со внатрешно лице поднесе ба-
рање за кредитна изложеност во банката, пред одобрувањето, 
внатрешното лице кое е поврзано со заемобарателот е долж-
но во истиот момент писмено да го извести органот на банка-
та кој одлучува за одобрувањето на кредитната изложеност 
за постоењето на поврзаноста. 

16. Банката има обврска да води и постојано да го ажу-
рира списокот на внатрешни лица и акционери на банката 
сопственици на акции со право на управување чие учество е 
над 5% од вкупниот број на акции со право на управување и 
лицата поврзани со нив и за секоја промена навремено да ја 
информира Народна банка на Република Македонија. 

17. Банката не смее да одобри кредитна изложеност на 
нов заемобарател без да обезбеди документација за сопс-
твеничката структура и составот на органите на управува-
ње на заемобарателот и без да ги изврши неопходните 
проверки за поврзаноста на заемобарателот со останатите 
кредитокорисници на банката, акционерите и внатрешни-
те лица на банката.  

Банката е должна постојано да ја ажурира документаци-
јата за сопственичката структура и составот на органите на 
управување на постојните комитенти на банката. 

18. Кредитните изложености спрема поединечни суб-
јекти, се одобруваат врз основа на одлука на органот на 
банката кој одобрува кредитни изложености, согласно 
кредитните политики и процедури на банката, при што 
одеднаш или секое постапно надминување на кредитната 
изложеност спрема поединечни субјекти од над 10% од 
гарантниот капитал, се одобрува со одлука на Одборот за 
раководење со ризикот.  

Внатрешното лице на кое му се одобрува кредитна изло-
женост, или кое е поврзано со лицето на кое му се одобрува 
кредитна изложеност, заради постоење на заемен интерес и 
конфликт на интереси, согласно член 68 од Законот за банки-
те не смее да учествува во донесувањето на одлуката за одо-
брување на кредитна изложеност. 

19. Кредитна изложеност спрема акционерите, вна-
трешните лица и лицата кои се поврзани со нив, не може 
да се одобрува по поповолни услови од кредитните изло-
жености кои им се одобруваат на другите заемобаратели, 
ниту пак во себе да вклучуваат поголем кредитен ризик од 
вообичаениот. 

20. За сите случаи на пречекорување на законските ли-
мити за кредитната изложеност спрема поединечен субјект 
утврдени во член 35 и член 36 од Законот за банките каде 
причината за пречекорувањето не е директно предизвикана 
од страна на банката (пр. спојување или припојување на две 
правни лица), банката е должна во рок од 5 работни дена да 
ја извести Народна банка на Република Македонија. Изве-
стувањето треба да содржи и предлог корективни активно-
сти кои што банката ќе ги преземе за надминување на на-
станатата неусогласеност со законската регулатива, како и 
да содржи динамика за примена на тие активности.  

Народна банка на Република Македонија може да 
утврди краен рок за усогласување на банката со законски-
те лимити.   

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
21. Банката составува извештај за спроведувањето на 

оваа Одлука според книговодствената состојба на 31.03., 
30.06., 30.09. и 31.12. и го доставува до Народна банка на 
Република Македонија.  

Рокот за доставување на извештајот со состојба на 30.06. 
и 31.12. е 5 работни дена по истекот на рокот за доставување 
на периодичната пресметка или годишната сметка. 

Рокот за доставување на извештајот со состојба на 
31.03. и 30.09. е 15 работни дена по истекот на периодот 
за кој се доставува извештајот. 

Рокот за доставување на изјавите од точка 15 на оваа 
Одлука е 10 февруари секоја година. 

22. На посебно барање на Народна банка на Република 
Македонија банката е должна да изготви извештај со состојба 
на друг ден и во друг рок кои се различни од состојбата и ро-
кот определени во точка 21 од оваа Одлука. 

23. Првиот извештај од точка 21 од оваа Одлука банката 
е должна да го изготви со состојба на 31.03.2002 година и 
да го достави до Народна банка на Република Македонија 
најдоцна до рокот утврден во точка 21 од оваа Одлука. 
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24. Народна банка на Република Македонија ги пропи-
шува Упатството и образецот на извештајот за спроведу-
вањето на оваа Одлука. 

25. Одредбите од оваа Одлука што се однесуваат на бан-
ките се применуваат и на штедилниците, освен одредбата од 
точка 6 на оваа Одлука за која што важат лимитите утврдени 
со Одлуката за утврдување на обемот и начинот на работење 
на штедилниците ("Сл. весник на РМ "бр. 111/2000). 

26. На банките основани со посебен Закон ќе се при-
менуваат лимитите определени со тој Закон. 

27. Пречистениот текст на оваа Одлука ги опфаќа Од-
луката за примена на член 35 и 36 од Законот за банките  
("Службен весник на РМ" бр.41/01 ) и Одлуката за измени 
и дополнување на Одлуката за примена на член 35 и 36 од 
Законот за банките ("Службен весник на РМ" бр. 84/03) во 
кои  означено времето на нивното влегување во сила.  е 
 О.бр.02-15/Х-6/2003/1         Дирекција за правни,  
12 јануари 2004 година        организационо кадровски и 

      Скопје           публикациски работи  
                   Директор, 
      Снежана Бундалеска, с.р. 

____________ 
24. 

Врз основа на член   64 став 1 точка 22 од Законот за На-
родна банка на Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 3/02 и 51/03),  член 85 став 1 точка 19 и член 92 став 
1 од Законот за банките (�Службен весник на РМ� бр. 
63/2000, 37/02 и 51/03) и Одлуката за начинот на вршење су-
первизорски надзор на банките и постапката за преземање 
мерки за отстранување на утврдените неправилности 
(�Службен весник на РМ� бр. 111/2000), Советот на Народна 
банка на Република Македонија на својата I-ва седница, одр-
жана на 08.01.2004 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКИ ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН УПРАВНИК ВО 

ЕКСПОРТ ИМПОРТ БАНКА АД СКОПЈЕ  
1. Одлуките на Советот на Народна банка на Република 

Македонија: О. бр. 02-15/1-2003 од 08.01.2003 година за 
именување на привремен управник во Експорт-Импорт бан-
ка АД Скопје, О. бр. 02-15/V-1/2003 од 07.07.2003 година за 
продолжување на важноста на Одлуката за именување на 
привремен управник во Експорт-Импорт банка АД Скопје и 
О. бр. 02-15/6-2003 од 22.10.2003 година за дополнување на 
Одлуката за именување на привремен управник во Експорт-
Импорт банка АД Скопје, престануваат да важат, сметано 
од 09.01.2004 година. 

2. Oваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 
 

  О. бр. 02-15/I-1/2004                    Претседател  
8 јануари 2004 година       на Советот на Народна банка 
           Скопје                        на Република Македонија 
                                                           Гувернер, 
                                                    Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
25. 

Врз основа на член   64 став 1 точка 22 од Законот за На-
родна банка на Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 3/02 и 51/03) и член 565-а, став 2 од Законот за тргов-
ските друштва (�Службен весник на РМ� бр. 28/96, 7/97, 
21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/00, 31/01, 50/01 и 6/02), 
Советот на Народна банка на Република Македонија на сво-
јата I-ва седница, одржана на 08.01.2004 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЦЕНИТЕ НА БЛАГОРОДНИТЕ МЕТАЛИ КОИ 
ВАЖАТ НА 31.12.2003 ГОДИНА 

 
1. Цената на златото со финост 999�, на 31.12.2003 

година изнесува 20.466,20 денари за една унца. 
2. Цената на среброто со финост 999�, на 31.12.2003 

година изнесува 292,58 денари за една унца. 
3. Цените од точка 1 и точка 2 се однесуваат на предме-

ти од сребро и злато, кршено сребро и злато, сребрени и 
златни листови и ковано сребро и злато. 

4. Цената на една унца злато, односно сребро, со фи-
ност помала од 999�, се изведува од цените во точка 1, 
односно точка 2. 

5. Oваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
 О. бр. 02-15/I-2/2004                     Претседател  
8 јануари 2004 година       на Советот на Народна банка 
           Скопје                        на Република Македонија 
                                                           Гувернер, 
                                                    Љубе Трпески, с.р. 

___________ 
26. 

Врз основа на точка 8 став 1 од Одлуката за задолжи-
телна резерва на банките во денари (�Сл. весник на РМ� 
бр. 20/2003-пречистен текст) и член 69 став 1 од Законот 
за Народна банка на Република Македонија (�Сл. весник 
на РМ� бр. 3/2002 и 51/2003), гувернерот на Народна бан-
ка на Република Македонија на 06.01.2004 година, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА 

РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ ВО ДЕНАРИ  
1. Согласно Одлуката за задолжителна резерва на бан-

ките во денари (�Сл. весник на РМ� бр. 20/2003-пречистен 
текст), обврска за пресметување и издвојување на задол-
жителна резерва имаат банките во Република Македонија. 

2. Основата за пресметка на задолжителна резерва се со-
стои од денарски извори на средства согласно Методологија-
та за пресметка на основата за задолжителна резерва на бан-
ките во денари која е составен дел на ова упатство. 

3. Пресметката на задолжителната резерва во денари 
банките ја составуваат на Извештај за пресметка на обвр-
ската за задолжителната резерва на банките во денари - 
Образец ЗР (Прилог 1).  

Во дел I од Образецот ЗР банките се должни да го вне-
сат просекот на дневните состојби на сметките кој прет-
ставува основа за пресметка на обврската за задолжителна 
резерва во денари. 

Просекот на дневните сосотојби на сметките се пресмету-
ва на тој начин што се собираат состојбите на сметките за се-
кој календарски ден од претходниот месец и добиениот збир 
се дели со календарскиот број на денови во месецот.  

Во дел II од Образецот ЗР банките ја внесуваат основата 
за пресметка на задолжителна резерва во денари. Основата 
се пресметува како збир од просечните дневни состојби на 
пооделните сметки искажани во дел I. 

Во дел III од Образецот ЗР се внесува обврската за 
издвојување на задолжителна резерва на банките во дена-
ри за тековниот период. Обврската се пресметува со при-
мена на пропишаната стапка согласно точка 2 од Одлука-
та за задолжителна резерва на банките во денари врз утвр-
дената основа од дел II. 

4. Првиот извештај на овој образец се изготвува за ја-
нуари 2004 година, а треба да се достави најдоцна до 
11.02.2004 година. 

5. Ова упатство влегува во сила со денот на потпишу-
вање, а ќе се применува од 1.01.2004 година. 

6. Со денот на започнување со примена на ова упат-
ство престанува да важи Упатството за пополнување на 
Извештајот за пресметување на обврската за задолжител-
на резерва на банките во денари  бр. 1420 од 23.04.2003 
година (�Сл. весник на РМ� бр. 31/2003).   
        У.бр. 08-1                         Гувернер, 
6 јануари 2004 година                       Љубе Трпески, с.р. 
            Скопје 

М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 
ЗА ПРЕСМЕТКА НА ОСНОВАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА 

РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ ВО ДЕНАРИ  
Банките пресметуваат и издвојуваат задолжителна резер-

а на обврските кои се опфатени во следните сметки: в 
2559  Примени аванси за останати намени 
8000 жиро-сметки на нефинансиски правни лица - јавни 

претпријатија 
8001 жиро-сметки на нефинансиски правни лица - оп-

штествени претпријатија 
8002 жиро-сметки на нефинансиски правни лица - при-

ватни претпријатија 
8009 Преодна сметка на жиро-сметки на нефинансиски 

правни лица 



13 јануари 2004 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 1 - Стр. 13 

8010 жиро-сметки на Држава 
8011 жиро-сметки на единици на локална самоуправа 
8012 жиро-сметки на Фонд за пензиско и инвалидско 

осигурување 
8013 жиро-сметки на Фонд за здравствено осигурување 
8014 жиро-сметки на Фонд за вработување 
8015 жиро-сметки на други републички фондови, аген-

ции и дирекции 
8016 жиро-сметки на институциите на централната др-

жавна власт 
8017 жиро-сметки на установи од јавниот сектор 
8053 жиро-сметки на осигурителни компании 
8054 жиро-сметки на останати финансиски организации 
8060 жиро сметки на други комитенти 
8070 жиро сметки на население 
8071 Тековни сметки на население 
8072 жиро сметки на здружение на граѓани 
8080 Депозити на странски лица 
8081 Тековни сметки на странски лица 
8082 Посебни сметки на странски лица 
8100 Средства на заедничка потрошувачка на нефинанси-

ски правни лица 
8110 Средства на заедничка потрошувачка на јавен сектор 
8140 Ограничени депозити на нефинансиски правни лица 

за подмирување на отворени акредитиви во домаш-
ниот платен промет 

8141 Ограничени депозити на јавен сектор за подмирува-
ње на отворени акредитиви во домашниот платен 
промет 

8145 Ограничени депозити на банки и други финансиски 
организации за подмирување на отворени акредити-
ви во домашниот платен промет 

8146 Ограничени депозити на други комитенти за подми-
рување на отворени акредитиви во домашниот пла-
тен промет 

8147 Ограничени депозити на население за подмирување на 
отворени акредитиви во домашниот платен промет 

8148 Ограничени депозити на странски лица за подмиру-
вање на отворени акредитиви во домашниот платен 
промет 

8149 Ограничени депозити на јавен сектор за посебни намени
8150 Средства на заедничка потрошувачка на банки и 

други финансиски организации 
8160 Средства на заедничка потрошувачка на други ко-

митенти 
8203 Депозити по видување на нефинансиски правни ли-

ца по инструменти за безготовинско плаќање (биз-
нис картички) 

8204 Депозити по видување на нефинансиски правни ли-
ца за дознаки во странство 

8205 Депозити по видување на нефинансиски правни ли-
ца на име покритие по акредитиви, гаранции и кре-
дити во странство 

8206 Депозити по видување на нефинансиски правни ли-
ца за издавање чекови и кредитни писма на стран-
ски средства за плаќања 

8207 Депозити по видување на нефинансиски правни ли-
ца за купување на девизи 

8209 Други депозити по видување на нефинансиски 
правни лица 

821 Други депозити по видување на јавен сектор 
826 Други депозити по видување на други комитенти 
8271 Штедни влогови по видување на население 
8279 Други депозити по видување на население 
828 Други депозити по видување на странски лица 
8300 Краткорочни обврски спрема нефинансиски правни 

лица по издадени хартии од вредност до еден месец 
8301 Краткорочни обврски спрема нефинансиски правни 

лица по издадени хартии од вредност до три месеци
8302 Краткорочни обврски спрема нефинансиски правни 

лица по издадени хартии од вредност до шест месеци 
8303 Краткорочни обврски спрема нефинансиски правни 

лица по издадени хартии од вредност над шест месеци
8309 Достасани, а неизмирени краткорочни обврски на 

нефинансиски правни лица по издадени хартии од 
вредност 

8310 Краткорочни обврски спрема јавен сектор по изда-
дени хартии од вредност до еден месец 

8311 Краткорочни обврски спрема јавен сектор по изда-
дени хартии од вредност до три месеци 

8312 Краткорочни обврски спрема јавен сектор по изда-
дени хартии од вредност до шест месеци 

8313 Краткорочни обврски спрема јавен сектор по изда-
дени хартии од вредност над шест месеци 

8319 Достасани, а неизмирени краткорочни обврски спрема 
јавниот сектор по издадени хартии од вредност 

8360 Краткорочни обврски спрема други комитенти по 
издадени хартии од вредност до еден месец 

8361 Краткорочни обврски спрема други комитенти по 
издадени хартии од вредност до три месеци 

8362 Краткорочни обврски спрема други комитенти по 
издадени хартии од вредност до шест месеци 

8363 Краткорочни обврски спрема други комитенти по 
издадени хартии од вредност над шест месеци 

8369 Достасани, а неизмирени краткорочни обврски спрема 
други комитенти по издадени хартии од вредност 

8370 Краткорочни обврски спрема население по издаде-
ни хартии од вредност до еден месец 

8371 Краткорочни обврски спрема население по издаде-
ни хартии од вредност до три месеци 

8372 Краткорочни обврски спрема население по издаде-
ни хартии од вредност до шест месеци 

8373 Краткорочни обврски спрема население по издаде-
ни хартии од вредност над шест месеци 

8379 Достасани, а неизмирени краткорочни обврски спре-
ма население по издадени хартии од вредност 

838 Обврски спрема странски лица по издадени хартии 
од вредност 

8400 Обврски по краткорочни кредити спрема нефинан-
сиски правни лица до еден месец 

8401 Обврски по краткорочни кредити спрема нефинан-
сиски правни лица до три месеци 

8402 Обврски по краткорочни кредити спрема нефинан-
сиски правни лица до шест месеци 

8403 Обврски по краткорочни кредити спрема нефинан-
сиски правни лица над шест месеци 

8409 Достасани, а неизмирени обврски по краткорочни 
кредити спрема нефинансиски правни лица 

8410 Обврски по краткорочни кредити спрема јавен се-
ктор до еден месец 

8411 Обврски по краткорочни кредити спрема јавен се-
ктор до три месеци 

8412 Обврски по краткорочни кредити спрема јавен се-
ктор до шест месеци 

8413 Обврски по краткорочни кредити спрема јавен се-
ктор над шест месеци 

8419 Достасани, а неизмирени обврски по краткорочни 
кредити спрема јавен сектор 

848 Обврски по краткорочни кредити спрема странски лица
8453 Обврски по краткорочни кредити спрема осигури-

телни компании 
8454 Обврски по краткорочни кредити спрема останати 

финансиски организации 
8459 Достасани, а неизмирени обврски по краткорочни кре-

дити спрема банки и други финансиски организации 
8460 Обврски по краткорочни кредити спрема други ко-

митенти до еден месец 
8461 Обврски по краткорочни кредити спрема други ко-

митенти до три месеци 
8462 Обврски по краткорочни кредити спрема други ко-

митенти до шест месеци 
8463 Обврски по краткорочни кредити спрема други ко-

митенти над шест месеци 
8469 Достасани, а неизмирени обврски по краткорочни 

кредити спрема други комитенти 
8500 Обврски за други краткорочни средства на нефи-

нансиски правни лица 
8509 Достасани, а неизмирени обврски за други кратко-

рочни средства на нефинансиски правни лица 
8510 Обврски за други краткорочни средства на јавен сектор 
8519 Достасани, а неизмирени обврски за други кратко-

рочни средства на јавен сектор 
858 Обврски на други краткорочни средства на странски лица
8560 Обврски за други краткорочни средства на други 

комитенти 
8569 Достасани, а неизмирени обврски на други кратко-

рочни средства на други комитенти 
8700 Орочени депозити на нефинансиски правни лица до 

еден месец 
8702 Орочени депозити на нефинансиски правни лица до 

три месеци 
8703 Орочени депозити на нефинансиски правни лица до 

шест месеци 
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8704 Орочени депозити на нефинансиски правни лица 
над шест месеци 

8710 Орочени депозити на јавен сектор до еден месец 
8712 Орочени депозити на јавен сектор до три месеци 
8713 Орочени депозити на јавен сектор до шест месеци 
8714 Орочени депозити на јавен сектор над шест месеци 
8760 Орочени депозити на други комитенти до еден месец 
8762 Орочени депозити на други комитенти до три месеци 
8763 Орочени депозити на други комитенти до шест месеци
8764 Орочени депозити на други комитенти над шест месеци
8770 Орочени депозити на население до еден месец 
8772 Орочени депозити на население до три месеци 
8773 Орочени депозити на население до шест месеци 
8774 Орочени депозити на население над шест месеци 
8780 Орочени депозити на странски лица до еден месец 
8782 Орочени депозити на странски лица до три месеци 
8783 Орочени депозити на странски лица до шест месеци 
8784 Орочени депозити на странски лица над шест месеци 
9200 Долгорочни депозити на нефинансиски правни лица 

со одредена намена 
9201 Долгорочни депозити на нефинансиски правни лица 

без одредена намена 
9210 Долгорочни депозити на јавен сектор со одредена 

намена 
9211 Долгорочни депозити на јавен сектор без одредена 

намена 
9254 Долгорочни депозити на други финансиски органи-

зации  
9260 Долгорочни депозити на други комитенти со одре-

дена намена 
9261 Долгорочни депозити на други комитенти без одре-

дена намена 
9270 Долгорочни штедни влогови на население 
9279 Други долгорочни депозити на население 
9280 Долгорочни депозити на странски лица со одредена 

намена 
9281 Долгорочни депозити на странски лица без одреде-

на намена 
9300 Долгорочни обврски спрема нефинансиски правни 

лица по издадени хартии од вредност 
9309 Достасани, а неизмирени долгорочни обврски спре-

ма нефинансиски правни лица по издадени хартии 
од вредност 

9310 Долгорочни обврски спрема јавен сектор по издаде-
ни хартии од вредност 

9319 Достасани, а неизмирени долгорочни обврски спрема 
јавен сектор по издадени хартии од вредност 

9354 Долгорочни обврски спрема други финансиски ор-
ганизации по издадени хартии од вредност 

9360 Долгорочни обврски спрема други комитенти по из-
дадени хартии од вредност 

9369 Достасани, а неизмирени долгорочни обврски спрема 
други комитенти по издадени хартии од вредност 

9370 Долгорочни обврски спрема население по издадени 
хартии од вредност 

9379 Достасани, а неизмирени долгорочни обврски спрема 
население по издадени хартии од вредност 

938 Обврски спрема странски лица по издадени хартии 
од вредност 

940 Обврски по долгорочни кредити спрема нефинанси-
ски правни лица 

941 Обврски по долгорочни кредити спрема јавен сектор 
9454 Обврски по долгорочни кредити спрема останати 

финансиски организации 
9459 Достасани, а неизмирени обврски по долгорочни 

кредити спрема банки и финансиски организации 
946 Обврски по долгорочни кредити спрема други ко-

митенти 
948 Обврски по долгорочни кредити спрема странски лица
951 Обврски за други долгорочни средства на јавен сектор
950 Обврски за други долгорочни средства на нефинан-

сиски правни лица 
955 Обврски за други долгорочни средства на банки и 

други финансиски организации 
956 Обврски за други долгорочни средства на други ко-

митенти 
958 Обврски за други долгорочни средства на странски 

лица  
Скопје,  06.01.2004 година 

Прилог 1 
Име на банката                  Образец ЗР 
Седиште   

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА ПРЕСМЕТКА НА ОБВРСКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА 

РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ  
ВО ДЕНАРИ ЗА ___                           ________ 2004 ГОДИНА  

I. Просечна дневна состојба на сметките 

 Опис Во денари
2559 Примени аванси за останати намени  

8000 жиро-сметки на нефинансиски прав-
ни лица - јавни претпријатија 

 

8001 жиро-сметки на нефинансиски прав-
ни лица - општествени претпријатија 

 

8002 жиро-сметки на нефинансиски правни 
лица - приватни претпријатија 

 

8009 Преодна сметка на жиро-сметки на 
нефинансиски правни лица 

 

8010 жиро-сметки на Држава  
8011 жиро-сметки на единици на локална 

самоуправа 
 

8012 жиро-сметки на Фонд за пензиско и 
инвалидско осигурување 

 

8013 жиро-сметки на Фонд за здравствено 
осигурување 

 

8014 жиро-сметки на Фонд за вработување  
8015 жиро-сметки на други републички 

фондови, агенции и дирекции 
 

8016 жиро-сметки на институциите на цен-
тралната државна власт 

 

8017 жиро-сметки на установи од јавниот 
сектор 

 

8053 жиро-сметки на осигурителни компании  
8054 жиро-сметки на останати финансиски 

организации 
 

8060 жиро сметки на други комитенти  
8070 жиро сметки на население  
8071 Тековни сметки на население  
8072 жиро сметки на здружение на граѓани  
8080 Депозити на странски лица  
8081 Тековни сметки на странски лица  
8082 Посебни сметки на странски лица  
8100 Средства на заедничка потрошувачка 

на нефинансиски правни лица 
 

8110 Средства на заедничка потрошувачка 
на јавен сектор 

 

8140 Ограничени депозити на нефинанси-
ски правни лица за подмирување на 
отворени акредитиви во домашниот 
платен промет 

 

8141 Ограничени депозити на јавен сектор 
за подмирување на отворени акреди-
тиви во домашниот платен промет 

 

8145 Ограничени депозити на банки и дру-
ги финансиски организации за под-
мирување на отворени акредитиви во 
домашниот платен промет 

 

8146 Ограничени депозити на други комитен-
ти за подмирување на отворени акреди-
тиви во домашниот платен промет 

 

8147 Ограничени депозити на население за 
подмирување на отворени акредитиви 
во домашниот платен промет 

 

8148 Ограничени депозити на странски ли-
ца за подмирување на отворени акре-
дитиви во домашниот платен промет 

 

8149 Ограничени депозити на јавен сектор 
за посебни намени 

 

8150 Средства на заедничка потрошувачка на 
банки и други финансиски организации 

 

8160 Средства на заедничка потрошувачка 
на други комитенти 

 

8203 Депозити по видување на нефинанси-
ски правни лица по инструменти за без-
готовинско плаќање (бизнис картички) 
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8204 Депозити по видување на нефинансиски 
правни лица за дознаки во странство 

 

8205 Депозити по видување на нефинанси-
ски правни лица на име покритие по 
акредитиви, гаранции и кредити во 
странство 

 

8206 Депозити по видување на нефинанси-
ски правни лица за издавање чекови и 
кредитни писма на странски средства 
за плаќања 

 

8207 Депозити по видување на нефинанси-
ски правни лица за купување на девизи 

 

8209 Други депозити по видување на не-
финансиски правни лица 

 

821 Други депозити по видување на јавен 
сектор 

 

826 Други депозити по видување на дру-
ги комитенти 

 

8271 Штедни влогови по видување на на-
селение 

 

8279 Други депозити по видување на насе-
ление 

 

828 Други депозити по видување на 
странски лица 

 

8300 Краткорочни обврски спрема нефи-
нансиски правни лица по издадени 
хартии од вредност до еден месец 

 

8301 Краткорочни обврски спрема нефи-
нансиски правни лица по издадени 
хартии од вредност до три месеци 

 

8302 Краткорочни обврски спрема нефи-
нансиски правни лица по издадени 
хартии од вредност до шест месеци 

 

8303 Краткорочни обврски спрема нефи-
нансиски правни лица по издадени 
хартии од вредност над шест месеци 

 

8309 Достасани, а неизмирени краткороч-
ни обврски на нефинансиски правни 
лица по издадени хартии од вредност 

 

8310 Краткорочни обврски спрема јавен 
сектор по издадени хартии од вред-
ност до еден месец 

 

8311 Краткорочни обврски спрема јавен 
сектор по издадени хартии од вред-
ност до три месеци 

 

8312 Краткорочни обврски спрема јавен 
сектор по издадени хартии од вред-
ност до шест месеци 

 

8313 Краткорочни обврски спрема јавен 
сектор по издадени хартии од вред-
ност над шест месеци 

 

8319 Достасани, а неизмирени краткорочни 
обврски спрема јавниот сектор по изда-
дени хартии од вредност 

 

8360 Краткорочни обврски спрема други 
комитенти по издадени хартии од 
вредност до еден месец 

 

8361 Краткорочни обврски спрема други 
комитенти по издадени хартии од 
вредност до три месеци 

 

8362 Краткорочни обврски спрема други 
комитенти по издадени хартии од 
вредност до шест месеци 

 

8363 Краткорочни обврски спрема други 
комитенти по издадени хартии од 
вредност над шест месеци 

 

8369 Достасани, а неизмирени краткорочни 
обврски спрема други комитенти по 
издадени хартии од вредност 

 

8370 Краткорочни обврски спрема населе-
ние по издадени хартии од вредност 
до еден месец 

 

8371 Краткорочни обврски спрема населе-
ние по издадени хартии од вредност 
до три месеци 

 

8372 Краткорочни обврски спрема населе-
ние по издадени хартии од вредност 
до шест месеци 

 

8373 Краткорочни обврски спрема населе-
ние по издадени хартии од вредност 
над шест месеци 

 

8379 Достасани, а неизмирени краткорочни 
обврски спрема население по издаде-
ни хартии од вредност 

 

838 Обврски спрема странски лица по из-
дадени хартии од вредност 

 

8400 Обврски по краткорочни кредити 
спрема нефинансиски правни лица до 
еден месец 

 

8401 Обврски по краткорочни кредити 
спрема нефинансиски правни лица до 
три месеци 

 

8402 Обврски по краткорочни кредити 
спрема нефинансиски правни лица до 
шест месеци 

 

8403 Обврски по краткорочни кредити 
спрема нефинансиски правни лица 
над шест месеци 

 

8409 Достасани, а неизмирени обврски по 
краткорочни кредити спрема нефи-
нансиски правни лица 

 

8410 Обврски по краткорочни кредити 
спрема јавен сектор до еден месец 

 

8411 Обврски по краткорочни кредити 
спрема јавен сектор до три месеци 

 

8412 Обврски по краткорочни кредити 
спрема јавен сектор до шест месеци 

 

8413 Обврски по краткорочни кредити спре-
ма јавен сектор над шест месеци 

 

8419 Достасани, а неизмирени обврски по кра-
ткорочни кредити спрема јавен сектор 

 

848 Обврски по краткорочни кредити 
спрема странски лица 

 

8453 Обврски по краткорочни кредити 
спрема осигурителни компании 

 

8454 Обврски по краткорочни кредити спре-
ма останати финансиски организации 

 

8459 Достасани, а неизмирени обврски по 
краткорочни кредити спрема банки и 
други финансиски организации 

 

8460 Обврски по краткорочни кредити спре-
ма други комитенти до еден месец 

 

8461 Обврски по краткорочни кредити спре-
ма други комитенти до три месеци 

 

8462 Обврски по краткорочни кредити спре-
ма други комитенти до шест месеци 

 

8463 Обврски по краткорочни кредити спре-
ма други комитенти над шест месеци 

 

8469 Достасани, а неизмирени обврски по 
краткорочни кредити спрема други 
комитенти 

 

8500 Обврски за други краткорочни средства 
на нефинансиски правни лица 

 

8509 Достасани, а неизмирени обврски за 
други краткорочни средства на нефи-
нансиски правни лица 

 

8510 Обврски за други краткорочни средс-
тва на јавен сектор 

 

8519 Достасани, а неизмирени обврски за дру-
ги краткорочни средства на јавен сектор 

 

858 Обврски на други краткорочни средс-
тва на странски лица 

 

8560 Обврски за други краткорочни средс-
тва на други комитенти 

 

8569 Достасани, а неизмирени обврски на 
други краткорочни средства на други 
комитенти 

 

8700 Орочени депозити на нефинансиски 
правни лица до еден месец 

 

8702 Орочени депозити на нефинансиски 
правни лица до три месеци 

 

8703 Орочени депозити на нефинансиски 
правни лица до шест месеци 

 

8704 Орочени депозити на нефинансиски 
правни лица над шест месеци 

 

8710 Орочени депозити на јавен сектор до 
еден месец 

 

8712 Орочени депозити на јавен сектор до 
три месеци 

 

8713 Орочени депозити на јавен сектор до 
шест месеци 

 

8714 Орочени депозити на јавен сектор над 
шест месеци 

 

8760 Орочени депозити на други комитен-
ти до еден месец 

 

8762 Орочени депозити на други комитен-
ти до три месеци 
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8763 Орочени депозити на други комитен-
ти до шест месеци 

 

8764 Орочени депозити на други комитен-
ти над шест месеци 

 

8770 Орочени депозити на население до 
еден месец 

 

8772 Орочени депозити на население до 
три месеци 

 

8773 Орочени депозити на население до 
шест месеци 

 

8774 Орочени депозити на население над 
шест месеци 

 

8780 Орочени депозити на странски лица 
до еден месец 

 

8782 Орочени депозити на странски лица 
до три месеци 

 

8783 Орочени депозити на странски лица до 
шест месеци 

 

8784 Орочени депозити на странски лица 
над шест месеци 

 

9200 Долгорочни депозити на нефинансиски 
правни лица со одредена намена 

 

9201 Долгорочни депозити на нефинансиски 
правни лица без одредена намена 

 

9210 Долгорочни депозити на јавен сектор 
со одредена намена 

 

9211 Долгорочни депозити на јавен сектор 
без одредена намена 

 

9254 Долгорочни депозити на други фи-
нансиски организации  

 

9260 Долгорочни депозити на други коми-
тенти со одредена намена 

 

9261 Долгорочни депозити на други коми-
тенти без одредена намена 

 

9270 Долгорочни штедни влогови на насе-
ление 

 

9279 Други долгорочни депозити на насе-
ление 

 

9280 Долгорочни депозити на странски ли-
ца со одредена намена 

 

9281 Долгорочни депозити на странски ли-
ца без одредена намена 

 

9300 Долгорочни обврски спрема нефи-
нансиски правни лица по издадени 
хартии од вредност 

 

9309 Достасани, а неизмирени долгорочни 
обврски спрема нефинансиски правни 
лица по издадени хартии од вредност 

 

9310 Долгорочни обврски спрема јавен се-
ктор по издадени хартии од вредност 

 

9319 Достасани, а неизмирени долгорочни 
обврски спрема јавен сектор по издаде-
ни хартии од вредност 

 

9354 Долгорочни обврски спрема други 
финансиски организации по издадени 
хартии од вредност 

 

9360 Долгорочни обврски спрема други 
комитенти по издадени хартии од 
вредност 

 

9369 Достасани, а неизмирени долгорочни 
обврски спрема други комитенти по 
издадени хартии од вредност 

 

9370 Долгорочни обврски спрема населе-
ние по издадени хартии од вредност 

 

9379 Достасани, а неизмирени долгорочни 
обврски спрема население по издаде-
ни хартии од вредност 

 

938 Обврски спрема странски лица по из-
дадени хартии од вредност 

 

940 Обврски по долгорочни кредити 
спрема нефинансиски правни лица 

 

941 Обврски по долгорочни кредити 
спрема јавен сектор 

 

9454 Обврски по долгорочни кредити спре-
ма останати финансиски организации 

 

9459 Достасани, а неизмирени обврски по 
долгорочни кредити спрема банки и 
финансиски организации 

 

946 Обврски по долгорочни кредити 
спрема други комитенти 

 

948 Обврски по долгорочни кредити 
спрема странски лица 

 

951 Обврски за други долгорочни средс-
тва на јавен сектор 

 

950 Обврски за други долгорочни средства 
на нефинансиски правни лица 

 

955 Обврски за други долгорочни средс-
тва на банки и други финансиски ор-
ганизации 

 

956 Обврски за други долгорочни средс-
тва на други комитенти 

 

958 Обврски за други долгорочни средс-
тва на странски лица 

 

II. Oснова за пресметка на задолжителна 
резерва во денари (вкупна состојба на 
сметките) 

 

III. Обврска за задолжителна резерва во 
денари за тековен период (пропишан 
процент од износот од дел II) 

 

 
Место и     Составил    Печат и потпис на 
 датум          овластено лице 
_______________________________________________ 

 
O П Ш Т И   А К Т И   

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. 
Врз основа на член 19 став 2 точка 8 од Законот за 

јавните претпријатија (�Службен весник на РМ� бр. 
38/96, 9/97, 6/02 и 40/03) и член 21 став 2 алинеја 10 од 
Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот од-
бор на седницата одржана на 08.12.2003 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО �СЛУЖ-
БЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА�  

ЗА 2004 ГОДИНА  
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната 
претплата за службеното гласило �Службен весник на 
Република Македонија� за 2004 година.  

Член 2 
Цената на годишната претплата за 2004 година, за 

службеното гласило �Службен весник на Република 
Македонија� за правни и физички лица-домашни 
претплатници, ќе изнесува 9.200,00 денари, со можност 
за плаќање до 4 рати, на начин што ќе го определи Јав-
ното претпријатие Службен весник на Република Mа-
кедонија, ц.о.-Скопје. 

Член 3 
Цената на годишната претплата за службеното гла-

сило �Службен весник на Република Македонија� за 
2004 година за странските претплатници, како и за до-
машните правни или физички лица со седиште или жи-
веалиште во странство, ќе изнесува 295,00 ЕUR.  

Член 4 
За претплатниците кои ќе изразат желба во текот на 

2004 година да го зголемат, односно да го намалат прима-
њето на бројот на службеното гласило �Службен весник 
на Република Македонија� или претплатниците кои сака-
ат да се претплатат за службеното гласило во текот на 
2004 година, а при тоа истото да важи за помал период од 
12 месеци, цената на претплатата за службеното гласило 
�Службен весник на Република Македонија� се утврдува 
во износ од 920,00 денари на месечно ниво.  

Член 5 
Во цената утврдена во членовите 2 и 4 од оваа од-

лук  е пресметан и данокот на додадена вредност. а 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се објави по давањето согласност од 
Владата на Република Македонија, со примена од 
01.01.2004 година. 

 
       Бр. 0202-3969              Управен одбор 
8 декември 2003 година                    Претседател,  
            Скопје                              Ванчо Марковски, с.р. 
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2. 3. 
Врз основа на член 19 став 2 точка 8 од Законот за 

jавните претпријатија (�Службен весник на РМ� бр. 
38/96, 9/97, 6/02 и 40/03) и член 21 став 2 алинеја 10 од 
Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот од-
бор на седницата одржана на 08.12.2003 година, донесе 

Врз основа на член 19 став 2 точка 8 од Законот за јав-
ните претпријатија (�Службен весник на РМ� бр. 38/96, 
9/97, 6/2002 и 40/2003) и член 21 став 2 алинеја 10 од Ста-
тутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор, на 
сед ицата одржана на 08.12.2003 година, донесе  

 
н
 

О Д Л У К А О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 
НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ 
ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО �СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА�  ЗА  2004 ГОДИНА 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2004 ГОДИНА   РЕ Член 1 

Член 1 Со оваа одлука се утврдува цената на годишната 
претплата за Регистарот на прописи на Република Маке-
донија за 2004 година, кој го издава Јавното претпријатие 
Службен весник на Република Македонија ц.о. Скопје. 

Со оваа одлука се утврдува цената за објавување на 
огласи, акти и неважечки документи во службеното 
гласило �Службен весник на Република Македонија� 
за 2004 година.  

 Член 2 
Член 2 Цената на годишната претплата за 2004 година, за 

Регистарот на прописи на Република Македонија, ќе 
изнесува 3.700,00 денари. 

Цената за објавување на огласи, акти и неважечки 
документи кои се објавуваат со надоместок, согласно 
член 10 од Законот за објавување на законите и други-
те прописи и акти во �Службен весник на Република 
Македонија�,за 2004 година, се утврдува во износ 
утврден во Тарифата за висината на надоместокот за 
објавување на огласи, акти и неважечки документи во 
�Службен весник на Република Македонија�, која е со-
ста ен дел на оваа одлука. 

 
Член 3 

Цената на годишната претплата на Регистарот на 
прописи на Република Македонија за 2004 година за 
странските претплатници, како и за правните и физич-
ките лица со седиште или живеалиште во странство, ќе 
изнесува 90 EUR. в Член 4 Член 3 Во цената утврдена во член 2 од оваа одлука е прес-
метан и данокот на додадена вредност. Во цената утврдена во членот 2 од оваа одлука е 

пресметан и данокот на додадена вредност.  
Член 5  

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се објави по давањето согласност од 
Владата на Република Македонија, со примена од 
01.01.2004 година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�, а ќе се објави по давањето согласност од Вла-
дата на Република Македонија. 

  
       Бр. 0202-3971              Управен одбор       Бр. 0202-3972                              Управен одбор 
8 декември 2003 година                    Претседател,  8 декември 2003 година                    Претседател,  
            Скопје                              Ванчо Марковски, с.р.              Скопје                             Ванчо Марковски, с.р. 

  

ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА ЗА ОБ
ДОКУМЕНТИ ВО "СЛУЖБЕН ВЕСНИК

      

Р. 
бр. О П И

 ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ И
1 ОСНОВАЊЕ (запишување на дру
2 ПРОМЕНА ВО СУД.РЕГ. на друш
3 ПОДАТОЦИ ЗАПИШАНИ ВО Р
4 УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРЕТПРИ
5 ПОВИКУВАЊЕ НА ДОВЕРИТЕ
6 ДРУГИ ОГЛАСИ ЗА ПРЕТ. И ТД
7 ЈАВНИ ПОВИЦИ  (за објавена ед

8 ОБЈАВИ, ПОВИЦИ, ОГЛАСИ И 
ЗАКОНОТ ЗА ТД    (за објавена е

9 ИСПРАВКА-ИЗМЕНА (КОРЕКЦ
во весникот) 

10 ЛИСТА НА ЛЕКОВИ (за објавен
11 ЦЕНОВНИК-ТАРИФНИК (за обј
12 ЗАПИШ. ВО РЕГИС. НА ПРЕТС
13 ПОНУДИ(за објавена една страна
14 ОДЛУКА-И(за објавена една стра

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т А Р И Ф А 
ЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ 
 НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА" ВО 2004 ГОДИНА 

     

 С Шифра 
Цена  
во 

денари 
 АКТИ   
штва и др. правни лица) 501 910 
твата и други правни лица 502 580 
ЕГИСТАРОТ НА КОМОРАТА 503 650 
ЈАТИЈА СО ЗТД И ДРУГИ 505 1160 
ЛИ-ЛИКВ.НА ТД 508 770 
 509 770 
на страна во весникот) 601 6.500 
ДР. ТЕКСТОВИ СПОРЕД 
дна страна во весникот) 602 6.500 
ИЈА)(за објавена една страна 603 6.500 
а една страна во весникот) 604 6.500 
авена една страна во весникот) 605 6.500 
ТАВНИШ. НА СТРАН.ЛИЦА 606 1.900 
 во весникот) 607 6.500 
на во весникот) 608 6.500  
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15 ПРАВИЛНИК(за објавена една страна во весникот) 609 6.500 
16 КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР на ниво на работодавец (за објавена 

една страна во весникот) 610 6.500 
17 СПОГОДБА-И(за објавена една страна во весникот) 611 6.500 
18 СООПШТЕНИЕ(за објавена една страна во весникот) 612 6.500 
19 РЕШЕНИЕ ЗА ПОЧЕТ. СО РАБОТА НА НОТАРИ  (за објавена 

една страна во весникот) 613 6.500 

20 КОНКУРС ЗА ПОЛАГ.НОТАР.ИСПИТ(за објавена една страна 
во весникот) 614 6.500 

21 КОНКУРС ЗА ДОДЕЛ.НА КОНЦЕСИИ(за објавена една страна 
во весникот) 615 6.500 

22 ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОДИШНА СМЕТКА,БИЛАНС  НА УСПЕХ , 
БИЛАНС НА СОСТОЈБА(за објавена една страна во весникот) 617 6.500 

23 СТАТУТ-И(за објавена една страна во весникот) 618 6.500 
24 КОНКУРС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НОТАРИ(за објавена една 

страна во весникот) 620 6.500 

25 ОДЛУКА ЗА  НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА 
НА ДРУШТВАТА 621 650 

26 ОДЛУКА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ  НА ОСНОВНАТА 
ГЛАВНИНА НА ДРУШТВАТА 622 650 

27 БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ(за објавена една 
страна во весникот) 627 6.500 

28 ОТВОРЕН-И ПОВИК-ЦИ(за објавена една страна во весникот) 628 6.500 
29 ПОНИШТУВАЊЕ-СТОРНО(за објавена една страна во 

весникот) 629 6.500 

30 МЕЃУНАРОДЕН КОНКУРС , ПОВИК(за објавена една страна 
во весникот) 630 6.500 

31 СТАТУТАРНА ОДЛУКА(за објавена една страна во весникот) 631 6.500 
32 ОГЛАС(за објавена една страна во весникот) 634 6.500 
33 ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОД. ЦЕНИ НА 

ЦИГАРИ 636 2.600 
34 ИЗВЕСТУВАЊЕ(за објавена една страна во весникот) 639 6.500 
35 ПЛАН ЗА СПОЈУВАЊЕ НА ДРУШТВА (за објавена една 

страна во весникот) 640 6.500 
36 ОГРАНИЧЕН ПОВИК(за објавена една страна во весникот) 641 6.500 
37 ДОПОЛНУВАЊЕ(за објавена една страна во весникот) 642 6.500 
38 ПЛАН ЗА ПОДЕЛБА НА ДРУШТВА (за објавена една страна 

во весникот) 643 6.500 
39 СУДСКИ ОГЛАС-И  700 650 
40 ЛИКВИДАЦИЈА  701 770 
41 СТЕЧАЈ  702 770 
42 РЕГИСТРАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И 

ФОНДАЦИИ 705 650 
43 СУДСКИ ОГЛАС ЗА ЈАВНА ПР0ДАЖБА-ЛИЦИТАЦИЈА 706 650 
44 ОГЛАС-И 707 650 
45 ПРЕСТАНОК-ЛИКВИДАЦИЈА НА ТД  (УПИС НА 

ЛИКВИДАТОР) 708 770 
46 РЕГИСТРАЦИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 709 650 
47 НОТАРСКИ ОГЛАСИ 801 650 
48  ОГЛАС  ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА ЗАЛОГ(по Законот за 

договорен залог ) 802 650 
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49 ОГЛАС  ЗА ЈАВНА ПРОДАЖБА СО НАДДАВАЊЕ(по 
Законот за договорен залог) 803 1900 

50 
ОГЛАС  ЗА ПРОДАЖБА НА ЗАСНОВАН ЗАЛОГ СО 
НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА  ЗАЛОГ(по Законот за договорен 
залог) 

804 1900 

51 ПРЕСТАНОК НА ВРШЕЊЕ САМОСТОЈНА 
ЗАНАЕТ.ДЕЈНОСТ 200 250 

    
 ОБЈАВУВАЊЕ НА НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ   
 ПАСОШИ 101 250 
 ЧЕКОВИ ОД ТЕКОВНА СМЕТКА 102 125 
 РАБОТНА КНИШКА 103 125 
 ВОЕНА КНИШКА 104 125 
 ЧЕКОВНА КАРТИЧКА 105 125 
 СВИДЕТЕЛСТВО-А 106 125 
 УЧЕНИЧКА КНИШКА 107 125 
 ИНДЕКС 108 125 
 ДОЗВОЛА за поседување оружје 109 125 

10 ДИПЛОМА 110 125 
11 ОПШТ ДОКУМЕНТ 112 125 
12 ШТЕДНА КНИШКА 113 125 
13 УВЕРЕНИЕ 115 125 
14 ДЕВИЗНА ШТЕДНА КНИШКА 116 125 
15 ДАНОЧНА  КАРТИЧКА 117 250 
16 ЦЕМТ ДОЗВОЛА 119 250 
17 АДР ДОЗВОЛА 120 250 
18 СЕРТИФИКАТ 121 390 
19 ПОЛИСА 122 125 
20 ОРУЖЕН ЛИСТ 125 125 
21 РЕШЕНИЕ - ОДОБРЕНИЕ за вршење занаетчиска дејност 301 250 
22 РЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА НА претставништво на странско лице 302 450 
23 РЕШЕНИЕ за компензациони работи во странство 304 450 
24  ПЕЧАТ  401 390 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 
  

 
2 
  

3 
 
 

4 
  

5 
 
 

6 
  

7 
 

8 
 

  
 

9  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
O Б Ј А В И  

 Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот од 
добивка (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 80/93 и 11/01), Државниот завод за статистика го 
утврдува и објавува 

Во согласност со член 10 од Законот за пензиско и 
нвалидско осигурување (�Службен весник на Репуб-
ика Македонија� бр. 80/93, 14/95, 71/96, 32/97 и 
4/00), Државниот завод за статистика го објавува  

 ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ  ДВИЖЕЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  2003 ГОДИНА 
ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА  

 Движењето на цените на мало во Република Маке-
донија во периодот јануари-декември 2003 година во 
однос на просечните цени на мало во 2002 година изне-
сува 2,4%. 

Движењето на трошоците на животот во Република 
акедонија во второто полугодие од 2003 година 
ериод: јули-декември 2003 година) во однос на прво-
 полугодие од 2003 година (период: јануари-јуни 

003 година) изнесува 0,6%. 
 

              Директор, 
                                     м-р Дончо Герасимовски, с.р.  
                 Директор,  
                                    м-р Дончо Герасимовски, с.р.   
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  Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860,  +389-2-3298-769.   
Телефакс: +389-2-3112-267.   
 

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 


